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Abstract. Nowadays service quality becomes a key success factor for the modern courier 
providers. Due to the key role of logistics for the competitive development of courier 
providers, the paper discussed development of methodology for measuring courier services 
quality based on Logistic Service Quality (LSQ) model. 
Keywords: Courier services, Service Quality, Logistic Service Quality Model. 
 
1. Въведение 

Операторите на неуниверсални пощенски услуги (НПУ)1 в страната 
функционират в условията на непрекъсната и непредсказуема промяна, 
продиктувана от геополитически и глобални социално-икономически 
фактори. Характерно за куриерските услуги в България е налагането на 
глобалната тенденция към значително количествено превишаване на 
предлагането над търсенето. Данните от годишните доклади на Комисия за 
регулиране на съобщенията показват, че през последните девет години (2006 
г. – 2014 г.) секторът на куриерските услуги се развива изключително 
динамично. За посочения период броят на регистрираните оператори, 
предоставящи куриерски услуги се е увеличил с над 85%, а реализираните 
приходи със 77%. Паралелно с увеличаване на броя на операторите, се 
отбелязва и ръст в броя осъществени доставки, както и намаляване на 
средната цена на пратките. Тези два фактора характеризират конкуренцията 
при куриерските услуги като най-съществена в сравнение с останалите 
пощенски услуги. 

В условията на нарастваща конкуренция на пазара на куриерски услуги, 
управлението на качеството е едно от основните направления на дейността на 
операторите на НПУ. Предоставянето на услуги с високо качество помага за 
постигане на устойчив пазарен дял, повишаване на конкурентоспособността, 
осигуряване на удовлетвореност и лоялност на клиентите [1]. 

Комплексният и сложен характер на понятието „качество на услугите” 
поражда необходимостта от прилагане на съвременни, научно-базирани, 

1 В обхвата на НПУ влизат услугите: хибридна поща, пряка пощенска реклама и куриерски услуги. Куриерските услуги 
формират над 85% от приходите от НПУ. 
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практически приложими и значими модели за неговото управление, анализ и 
оценка. Прилагането на модели за оценка на качеството дава реална 
възможност за прецизно и всеобхватно установяване на настоящата и 
дългосрочната потребителска удовлетвореност, за насочване на вниманието 
на мениджърите към слабите места на организацията. 

Във връзка с разсъжденията по-горе целта на настоящата 
разработка е да се да се предложи методика за оценка на качеството на 
куриерските услуги, основана на модела Logistic Service Quality. За постигане 
на целта са поставени следните задачи: (1) да се дискутира модела за оценка 
на качеството на логистичните услуги; (2) да се изяснят методическите 
аспекти при разработване на методика за оценка на качеството на 
куриерските услуги. 

 
2. Logistic Service Quality Модел – същност и приложение 
      Предвид спецификата на куриерските услуги и ключовата роля на 
логистичните дейности за конкурентноспособното развитие на оператори, 
предоставящи куриерски услуги, в изложението по-долу са разгледани 
особеностите на куриерските услуги и моделът за оценка на качеството на 
логистичните услуги (Logistic Service Quality), като е дискутирана 
възможността за неговото приложение в сектора на куриерските услуги. 

2.1. Особености на куриерските услуги 
Куриерските услуги могат да се приемат за вид логистични услуги, като 

основа за това твърдение стои разбирането за следните характерни 
особености, по-важните от които са: 
• В съответствие с изискванията на националната, европейската и 

световната регламентация, куриерските услуги са услуги, които 
включват приемане, пренасяне и доставяне на пратки и съобщения; 

• Куриерската услуга по правило е съставена от множество „частични” 
услуги, които са времево и пространствено подредени, за да изпълнят 
крайното си предназначение. Във връзка с тяхното качество горното 
означава, че то се формира като своеобразен синтез (сбор) от 
качествените характеристики на съставните услуги и оптималната им 
пространствена и времева подреденост; 

• Предоставянето и потреблението на куриерската услуга се осъществява 
като единен във времето и пространството процес, което във връзка с 
нейното качество означава, че то не може да бъде оценено по време на 
продажбата (покупката) й; 

• Куриерските услуги са персонифицирани услуги. Те са резултат от 
взаимодействието между два или повече субекта. По отношение на 
качеството това означава, че то зависи в особено висока степен от 
човешкия фактор (контактен персонал, служители на оператора “зад 
кадър”, диспечери, куриери, клиенти); 

• Куриерска услуга е комплексна и разнообразна услуга, както от гледна 
точка на операторите, така и за потребителите. Тя е променлива, 
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интегрирана услуга и не на последно място - е информационно богата 
услуга. Именно това прави секторът на куриерските услуги особено 
подходящ за приложение на съвременните постижения на 
информационните и комуникационни технологии; 

• Използването на постиженията на информационните технологии е 
източник на ефективност при предоставянето на куриерските услуги; 

• Куриерските услуги се характеризират с висока гъвкавост и ориентация 
към конкретните потребности на потребителите; 

• Куриерските услугите са съчетание на физически обекти и обслужване. 
Затова би могло да се каже, че удовлетвореността от обслужването е 
сбор от удовлетвореността от отделните елементи или атрибути от 
всички услуги, които формират обслужването; 

• Куриерските услуги „изчезват“ в момента на тяхното потребление, а 
оценката на тяхното качество може да бъде дадена само от 
потребителите. 
Подобни характерни особености дават основание, за оценка на 

качеството на подобен вид услуги (по-конкретно класически пощенски и 
куриерски услуги), да се приложи известният в научните среди LSQ модел. 

2.2. Базов модел за оценка на качеството на логистични услуги 
За оценка на качеството на логистичните услуги широко приложим е 

моделът LSQ. Базовият модел използва следните показатели за оценка на 
качеството на услугите: навременност на доставката, условия на доставките, 
качество на предоставяната информация, качество на обслужващия персонал 
(фиг. 1). На основата на научни и приложни изследвания отразени в [2, 3, 4, 
5, 6, 7] са определени посочените по-горе дименсии за измерване на 
качеството на услугите според модела LSQ. Емпирично проучване, 
представено в [8] определя значително подобрение на удовлетвореността на 
клиента, като ключова полза на модела LSQ. В тази връзка научни 
изследвания в Испания, отразени в [9] потвърждават тезата, че качеството на 
логистичните услуги оказва най-голямо влияние върху удовлетвореността на 
потребителите в отрасли като транспорт, логистика, съобщителни услуги. 

В [10] се признава важността и значението на LSQ за потребителската 
удовлетвореност. В потвърждение на тази теза, редица емпирични 
проучвания доказват позитивния ефект на LSQ върху нивото на 
потребителска удовлетвореност и лоялността на клиентите [5, 11, 12]. Нещо 
повече, същите автори обвързват LSQ със пазарния дял на фирмите 
посредством потребителската удовлетвореност и лоялност. 
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Фиг. 1. Модел Logistic Service Quality 

От тази гледна точка включените показатели в модела LSQ, приложени 
към куриерските услуги, следва да се интерпретират по следният начин: 
1) Навременността на доставката е свързана с изпълнение на поетите от 

страна на куриерският оператор ангажименти по отношение спазването 
на предварително договорените срокове на доставка. Тя е съществен 
елемент, който спомага за намаляване на времето на обслужване на 
клиентите. 

2) Условия на доставката като дименсия включва няколко основни 
аспекта. Първо трябва да бъдат спазени договорените условия с 
клиентите по отношение на срока, мястото на доставка, специфични 
условия на доставка и др. В тази дименсия се включва и сигурността на 
доставките. 

3) Качеството на предоставяната информация като дименсия в LSQ 
модела включва: наличие и лесен достъп на информация; точност, 
яснота, подходящ език и алтернативни формати на предоставяната 
информация; бързина на предоставяне на информацията; възможност за 
поддържане на комуникация с клиента през целия процес на 
предоставяне на услугата; поддържане на обратна връзка с 
потребителите. 

4) Качеството на обслужващия персонал включва: компетентност и 
бързина на обслужване; отзивчивост и желание на контактният персонал 
да помага на клиентите при възникнали въпроси и несъответствия; 
вдъхване на доверие и сигурност и др. 
2.3 Оценка за приложимост и адекватност на LSQ модела 
За да бъде използван модела LSQ в сектора на куриерските услуги, той 

трябва да бъде тестван за неговата приложимост и адекватност. 
За установяване на връзката между потребителската удовлетвореност и 

показателите: навременност на доставката, условия на доставката, качество 
на предоставяната информацията и качество на обслужващия персонал е 
подходящо построяването на многофакторен регресионен модел, тъй като в 
случая се изследва връзката между три и повече променливи. 
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Постановката при практическото прилагане на този модел изисква първо 
да се установи дали между явлението-следствие и предполагаемия набор от 
фактори съществува закономерна статистически значима връзка. 

Ако отговорът на този въпрос е положителен, следва да се избере 
адекватен модел на връзката, който да е в състояние правилно да опише 
комплексната зависимост между резултативната променлива и серията 
обуславящи я фактори. Последната зависимост трябва да бъде количествено 
измерена, за да се определи теснотата на зависимостта между включените в 
модела фактори и явлението-следствие. 

Многофакторният регресионен модел има вида: 
y = b0 + b1x1 + b2x2 +...+ bkxk,  (1) Многофакторен регресионен 

модел 
където: x1, x2, …, xk са k на брой факторни променливи;  
b0, b1, …, bk са регресионни коефициенти. 

Регресионният модел се счита за статистически значим и пригоден за 
практическо използване и прогнози, ако удовлетворява определени 
статистически оценки. Основните от тях при гаранционна вероятност 95% са: 
1) Нивото на значимост на целия модел, оценяван с F-статистика (в 

таблица ANOVA) трябва да бъде < 0,05. 
2) Коефициентът на детерминация R2 и абсолютната стойност на 

коефициента на многомерна корелация R трябва да са близки до 1 и 
желателно по-големи от 0,5. 
За да се разбере каква е теснотата на връзката, се изчислява 

корелационен коефициент R (Multiple R), който измерва силата на 
корелационната зависимост между резултативната променлива и набора от 
фактори, които са включени в регресионния модел и влияят съвместно. 

T

R

T

o

S
S

S
S

R =−= 2

2

1   (2) Коефициент на корелация на Пирсън (Multiple R) 

където: 
2
oS  е дисперсията за остатъка от регресията;

2
TS  е сумата от дисперсиите за 

регресията и за остатъка от регресията, т.е. 222
ORT SSS +=  

Коефициентът на множествена корелация, повдигнат на квадрат се 
нарича коефициент на множествена детерминация (R2). Той показва каква 
част от общата вариация на резултативната променлива се обяснява с 
факторите, включени в регресионния модел. 
3) Изследването за мултиколинеарност между независимите 

променливи да е приемливо (за SPSS тестът е Variance Inflation Factor 
(VIF)<10). 
Допълнително изискване при множествената регресия е факторните 

променливи да бъдат независими помежду си. Ако те са зависими, е налице 
явлението мултиколинеарност. При наличие на мултиколинеарност 
оценените регресионни коефициенти са неефективни. Тогава се търсят други 
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възможности за елиминиране негативното влияние на мултиколинеарността, 
като например стъпкова регресия. 

След като се установи, че конструираният модел добре описва 
експерименталните данни, следващата стъпка е използването на модела за 
изясняване на механизма на изследваните процеси. Необходимо е да се 
извърши проверка на значимостта на коефициентите на регресионното 
уравнение. 

Коефициентът получен при приложението на множествения 
регресионен модел Вeta служи за сравняване на влиянието на различните 
факторни променливи. Най-силно е влиянието на онзи фактор, чийто 
стандартизиран регресионен коефициент е най-голям. 
 
3. Разширен LSQ модел 

3.1. Разширен LSQ модел – същност и характеристика 
Моделът LSQ е претърпял редица модификации. Отчитайки широко 

застъпено в научните среди мнение, че качеството в това число и качеството 
на логистичните услуги се оценява най-точно през очите потребителя и не 
може да се постигне подобрение ако то не се оценява периодично. 
Изследователи в областта разработват усъвършенстван модел за оценка на 
качеството на логистичните услуги, който се базира на многодименсионна 
конструкция с йерархична структура [12, 13, 14, 15, 16]. На негова основа в 
последствие е разработена и скала за измерване и оценка на качеството на 
логистичните услуги. 

Повечето от проучванията свързани с LSQ изучават преди всичко 
операционните параметри, но в същото време на потребителските аспекти на 
услугата не се отдава нужното значение. Отличителна черта на следните 
разработки [12, 13, 14, 15, 16] е насочеността им към потребителските 
аспекти на качеството на логистичните услуги. Това води до разработването 
на инструментариум за измерване на качеството на физическата дистрибуция 
(Physical Distribution Service Quality - PDSQ) и по-късно до разработването на 
скала за оценка на качеството на логистичните услуги (LSQ scale). 

Скалата за измерване и оценка на качеството на логистичните услуги е 
разработена и представена в [16]. Авторите застъпват тезата, че качеството на 
логистичните услуги е многодименсионна, ясно подредена конструкция. 
Включените в LSQ scale показатели са: (1) качество на предоставяната 
информация; (2) процедури по приемане и обработване на заявките; (3) 
количествени ограничения при доставката на пратката; (4) навременност на 
доставката; (5) прецизност на доставката; (6) условия на доставката; (7) 
реакция на разминаванията с поетите ангажименти и (8) качество на 
обслужващия персонал. 
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3.2. Методика за конструктивна валидизация на LSQ модела 
Методиката за конструктивна валидизация на LSQ модела има следната 

последователност: 
1) Разработване на анкетна карта 

Този метод, подобно на SERVQUAL, дава на мениджърите и 
аналитиците надежден методически инструмент за анализ и оценка под 
формата на разработен въпросник. Прилагането на метода изисква 
разработването на анкетна карта, която се адаптира към особеностите на 
конкретната услуга. 

Въпросите в анкета са разделени на групи, които отчитат осемте 
групови показатели за качество на логистичните услуги. Отговорите на 
въпросите се дават в седемстепенна скала на Ликерт („напълно несъгласен“ – 
„напълно съгласен“), тъй като при нейното използване се получават по-
големи разлики между оценките на потребителите, което води до по-голяма 
надеждност на получените резултати. При разработването на анкетата се 
използват критериите (показателите) на методиката LSQ, като всеки един 
критерий се разделя на 2, 3 или 4 подкритерия (общо 24 
подкритерия/поддименсии), адаптирани към куриерските услуги и 
операторите, предоставящи куриерски услуги (фиг. 2): 

 

 
Фиг. 2. Разширен модел LSQ 

2) Тестване на скалата 
Следващата стъпка от процедурата е тестването на предложената скала 

за: (а) надеждността на скалата за вътрешна съгласуваност (консистентност) 
и (б) валидност на скалата. 

За тестване на надеждността на скалата се използва процедура за оценка 
на вътрешната съгласуваност, като се изчислява α коефициента на Кронбах 
(Cronbach`s Alpha). Този коефициент показва колко добре двойка 
променливи измерват единична, едноизмерна латентна концепция. 
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Обикновено Алфа на Кронбах нараства, когато корелациите между 
компонентите нарасне. Максималната стойност на α е 1. Стойности над 0,8 се 
приемат за много добри. Стойности от порядъка α≈0,6 показват все още 
задоволителна надеждност. Стойността на α нараства по естествен начин при 
увеличаване на тестваните твърдения. При тестване на над 30 твърдения 
стойности от порядъка α≈0,9 се разглеждат като много добри [17]. 

Ако общият алфа коефициент има стойност над 0,7 това говори за много 
добра надеждност на скалата. Когато алфа коефициентите на показателите 
варират в диапазона 0,7 – 1,00 това показва добра вътрешна съгласуваност на 
скалата. Наличието на горепосочените стойности означава, че изключването 
на някой от показателите от модела не би довело до подобряване на 
устойчивостта на общият коефициент. Резултатите в тези граници показват 
значителен принос на отделните подкритерии към факторите, които 
обуславят. Това е предпоставка за обоснована приложимост на разширения 
LSQ модел в сектора на куриерските услуги. Валидността на скалата се 
проверява чрез изчисляване на корелацията между поддименсиите на всеки 
от осемте показателя. Получените коефициенти на корелация между 
отделните поддименсии на осемте показателя трябва да са над изискваната 
стойност 0,30. Корелация между отделните параметри на показателите над 
0,80 не говори за надеждни и добре конструирани скали, тъй като в този 
случай е налице мултиколинеарност между поддименсиите. При стойност на 
корелацията под 0,30 съответната поддименсия трябва да бъде отстранена от 
скалата. Изчислени резултати в границите между 0,30 и 0,80 са предпоставка 
за потвърждение за валидност на скалата. 
3) Тестване на модела за приложимост и адекватност 

Методиката на изследването изисква предложения модел за качество на 
логистичните услуги да бъде тестван за неговата приложимост и адекватност 
в сектора на куриерските услуги. Математическият апарат, приложим в този 
случай е факторният анализ. В зависимост от предпоставките, на които се 
базира факторният анализ, както и от неговите цели, се разграничават два 
основни типа: изследователски факторен анализ (Exploratory Factor Analysis, 
EFA) и потвърдителен факторен анализ (Confirmatory Factor Analysis, CFA). 

Изследователският факторен анализ (EFA) е подходящ за случаите, в 
които липсва ясна теоретична база или резултати от предходни 
експериментални изследвания относно природата на латентната структура, 
поради което неговата цел е изграждане на факторен модел, който да обясни 
взаимоотношенията между наблюдаваните променливи. Обратно, 
потвърдителният факторен анализ се провежда въз основа на ясни 
теоретични или емпирични основи, а неговата цел е верифицирането на 
конкретен факторен модел. Поради това CFA се разглежда предимно като 
процедура за тестване на разработени вече факторни модели, т.е. на 
специфични хипотези за факторната структура на група от променливи [18]. 

От тази гледна точка, приложението на модела LSQ в сектора на 
куриерските услуги, изисква той да бъде верифициран чрез използването на 
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CFA. Целта на CFA е да се установи дали броят на факторите и 
взаимовръзката между измерваните променливи (индикатори) отговаря на 
предварително заложеният модел. За потвърждаване или отхвърляне 
приложимостта на модела се използва тест за множествена пригодност, който 
включва изчисляване на: Normed Fit Index (NFI),  Goodness of Fit Index (GFI) 
и Comparative Fit Index (CFI). Стойности на NFI, GFI, CFI над 0,90 говорят за 
добра приложимост на LSQ модела. 

В заключение, предложената комбинирана методика за оценка на 
качеството на куриерските услуги следва посоченият на фиг. 3 алгоритъм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Методика за оценка на качеството на куриерските услуги 

4. Заключение 
В заключение могат да се формулират следните основни изводи: 

(1) Систематизирани са особеностите на куриерските услуги, и е 
обоснована приложимостта на LSQ модела за оценка на качеството на 
логистичните услуги в сектора на куриерските услуги. Същевременно е 
изяснена и ролята на отделните показатели в модела при формирането 
на потребителската удовлетвореност. 

(2) Обосновано е, че качеството на логистичните услуги е 
многодименсионна конструкция, състояща се от осем основни дименсии 
в това число: качество на предоставяната информация; процедури по 
приемане и обработване на заявките; реакция на разминаванията с 
поетите ангажименти; качество на обслужващия персонал; количествени 

Конструктивна валидазация на 
разширения LSQ модел 

Потребителска оценка за качество на 
куриерските услуги 

Концепция, разработени на основата на LSQ модела 

Тестване на модела за приложимост в 
сектор куриерски услуги 

Построяване на множествен регресионен модел. Тестване 
на модела за проложимост и адекватност 

Тестване на скалата за валидност и надеждност 

Тестване на модела за приложимост и адекватност 

Разработване на анкетна карта 

Тестване на структурен модел Тестване на концептуални хипотези 
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ограничения при доставката на пратката; навременност на доставката; 
прецизност на доставката; условия на доставката. 

(3) Предложена е комбинирана методика за оценка на качеството на 
куриерските услуги, базирана на LSQ модела. 
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Abstract. Vulnerable groups as part of the demographic potential of a country respectively. 
of the region and municipality. They are also related to the above, equal members of society. 
Their specific needs and the need for socialization, integration into society give specific 
shades of territorial management, which shades have a social coloration. 
Local policy related to the integration and care of persons belonging to vulnerable 
subgroups associated with the following main points: - The study and definition of 
vulnerable groups of society (risk groups); - Studying their needs including housing; - 
Studying their options; - Development of actions for their support; - Seeking sources of 
funding for appropriate action; - Monitoring. 
Keywords: vulnerable groups, social management, municipal management, territorial 
management, social accents, national policy. 
 
1. Въведение 

По смисъла на чл. 4 (2) от Конституцията на Република България, 
Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността 
и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското 
общество. Освен това, чл. 6 (1) провъзгласява, че всички хора се раждат 
свободни и равни по достойнство и права [1].  

Уязвимите групи като част от демографския потенциал на една държава 
респ. на област и община. Те също са във връзка с горното, равнопоставени 
членове на обществото. Техните специфични потребности както и 
необходимостта от социализация, интегриране в обществото дават 
специфични нюанси на териториалния мениджмънт, които нюанси носят 
социална окраска. В тази връзка, предмет на разглеждания доклад са именно 
тези социални акценти на териториалния мениджмънт, които са насочени 
към уязвимите групи. 
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2. Основни характеристики на уязвимите групи 
През последните години, в теорията и практиката на редица научни 

области (социална политика, демография, развитие на човека, демографска 
политика, социално осигуряване, здравна политика и т.н.) се наложи 
понятието „уязвими групи“ [2], което понятие, с времето дори, разшири своя 
диапазон и почти измести популярното до неотдавна понятие „малцинствени 
групи“ [3, 4]. В практическия аспект, проблемите на уязвимите групи са 
предмет на редица изследвания [5]. Някои автори определят малцинството 
като „част по-малко от половината на дадена група; етническа група в дадена 
страна, която се различава от основното население по произход, език, 
религия и др.“ Освен него, гражданственост добиха и такива сродни понятия 
като „маргинални групи“ и „групи в неравностойно положение“. Самото 
понятие „уязвими групи“ показва, че това са демографски общности, които 
трудно достигат 100 % социализация поради редица причини. Тяхната 
уязвимост има различни параметри – етнически произход и принадлежност, 
степен на инвалидност, възрастови параметри, битуване под прага на 
абсолютната бедност, икономическа неустойчивост поради трайна 
безработица и т.н. В групата на уязвимите хора не рядко се причисляват също 
сираци, навършили пълнолетие, но намиращи се в социална изолация, хора, 
страдащи от зависимости (наркомани и алкохолици), които макар и 
освободили се от зависимостта не са приети от обществото – то остава 
резервирано към тях, хора с психически проблеми, които са настанени също 
в специализиарани институции и т.н. Същото се отнася и за ХИВ 
позитивните лица, които като ограничена и затворена група се самоизолират 
от околния свят и заживяват в своята мини маргинална група.  

Към уязвимите групи принадлежат, също така, емигрантите и бежанците, 
които обществото по правило отхвърля или трудно приема. Именно 
емигрантите и бежанците са тези групи, които обичайно показват най-голяма 
маргинализация в обществото. 

Наблюдаването на демографския феномен „застаряване“ през 21-ви век с 
известна условност води до разширяване диапазона на уязвимите групи и 
включването в тези групи на лицата над 60 години. По правило, голяма част 
от възрастните хора са не само вече икономически неактивни, но и 
притежават някаква степен на намалена работоспособност (трайна или 
частична), което ги прави неравностойни участници на пазара на труда. 
Освен това инвалидизацията, която настъпва при част от тези хора ги прави 
социално зависими от гледна точка на тяхното битуване, обслужване и 
оцеляване, а оттам и уязвими [6]. 

Един от най-дискутираните въпроси, понастоящем, в демографската, 
икономическата, социалната и други сфери е въпросът със застаряването 
(остаряването) на населението и установената трайна тенденция за 
увеличаване числеността на групата на възрастното население както у нас, 
така и в Европейския съюз като цяло. 
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Процесът на застаряване на населението е характерен за по-голямата част 
от страните в Европейския съюз [7]. С близък относителен дял на 
населението на 65 и повече години (17.0 - 18.0%) освен България са Австрия, 
Белгия, Швеция, Естония, Латвия, Португалия, Финландия и Испания. По-
висок е този дял в Германия - 20.6%, Италия - 20.3%, и Гърция - 19.3%. В 
останалите страни делът на най-възрастното население е под 17.0% [8]. 
 
3. Анализ на данни от преброяване на населението и жилищния фонд 
(01.02.2011 година) за хората с увреждания 

За трети път след 1992 г. в програмата на преброяването е включен 
въпрос, чрез който се установяват броят и съставът на хората с увреждания в 
нашата страна към момента на преброяването.  

Подобен въпрос е фигурирал в програмите на преброяванията, проведени 
до 1934 г. включително. При преброяването през 1900 г., с което е 
ознаменувано началото на ХХ век, въпросът се е отнасял за лицата с 
„немощи“, към които са били включени слепите, глухонемите и лудите. 
Техният брой в началото на столетието е бил 2 803 души, от които 1 500 
мъже и 1 303 жени. Най-голям е броят на слепите - 1 211, следван от лудите - 
1 026, и глухонемите - 566. 

При следващите преброявания обект на наблюдение са лицата с 
физически и душевни недостатъци, към които са причислени слепите, 
глухонемите, слепите глухонеми и душевно-болните. През 1910 г. броят на 
лицата с физически и душевни недостатъци е 15 621, от които най-голяма 
част (7 211, или 46.2%) са душевно-болни лица. Малко по-голям брой е 
установен 10 години по-късно - 16 450 души. През 1926 г. лицата с 
недостатъци се увеличават и достигат почти 20 000, а осем години по-късно 
техният брой е 20 939 души. Неизменно през тези години най-висок е 
относителният дял на душевно-болните лица. 

Съгласно методологията на Преброяване 2011 за изучаване на броя и 
характеристиките на хората с увреждания са зададени два въпроса - за децата 
до 16 години и за лицата на 16 и повече навършени години. 

Лица с трайно намалена работоспособност или степен на увреждане са 
лицата на 16 и повече навършени години, които имат експертно решение от 
ТЕЛК или НЕЛК за извършена медицинска експертиза. 
Деца до 16 години със степен на увреждане са децата, които имат експертно 
решение от ДЕЛК/ТЕЛК или НЕЛК за извършена медицинска експертиза. 

Трайно намалената работоспособност, респ. степента на увреждане, се 
определя в проценти спрямо възможностите на здравия човек. И двата 
въпроса са доброволни, т.е. лицето има възможност да не отговори. Сред 
населението на 16 и повече навършени години 4 468 068 лица, или 70.6%, са 
отговорили на въпроса за наличие на признат процент трайно намалена 
работоспособност.  
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Общият брой на лицата на 16 и повече навършени години, които към 
1.02.2011 г. имат призната трайно намалена работоспособност или степен на 
увреждане, е 465 228, или 10.4% от лицата, отговорили на доброволния 
въпрос. 

Най-голям е делът на лицата със загубена работоспособност или степен 
на увреждане от 71 до 90% - 184 556, или 39.7% от всички лица на 16 и 
повече навършени години с увреждания. 

Лицата с най-висока степен на загубена работоспособност - над 90%, са 
131 298, или 28.2%. 

С трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50 до 
70% са 110 528, или 23.8%. Най-нисък е делът на лицата с намалена 
работоспособност до 50% - 38 846, или 8.3%. Към 1.02.2011 г. жените на 16 и 
повече години с призната трайно намалена работоспособност или степен на 
увреждане са 258 708, а мъжете - 206 520. Интензитетът сред двата пола 
съществено се различава, по-висок е той сред жените. На 1 000 жени от 
отговорилите на възраст 16 и повече навършени години 112 са с трайно 
намалена работоспособност или степен на увреждане, а при мъжете - 96 на 1 
000 от съответното население. 

Разпределението на лицата с трайно намалена работоспособност или 
степен на увреждане е различно в зависимост от местоживеенето. По- висок е 
интензитетът сред селското население - 110 на 1 000 души от съответното 
население. В градовете на всеки 1 000 души от отговорилите на доброволния 
въпрос, 102 имат трайно намалена работоспособност или степен на 
увреждане. 

С нарастване на възрастта се увеличава и делът на хората с увреждания. 
Във възрастовата група 16 - 19 години на 1 000 души от отговорилите на 
въпроса 18 имат трайно намалена работоспособност или степен на 
увреждане. Сред възрастното население на 80 и повече години интензитетът 
достига 237 на 1 000 души от съответното население. В младите възрасти 
преобладава делът на мъжете с увреждания, докато във високите по-голям е 
делът на жените. Възрастовата група, в която се изравнява интензитетът на 
мъжете и жените с увреждания, е 45 - 49 години (69 на 1 000 от съответното 
население). Сред възрастовата група 45 - 49 години се наблюдава и най-
значителното нарастване на интензитета на хората с увреждания. Във 
възрастовата група 50 - 54 години интензитетът е 103 на 1 000, а в групата 55 
- 59 години достига до 152 на 1 000. 

Разпределението на лицата с увреждания и най-високата степен на 
завършеното от тях образование показва, че с най-висок интензитет са 
лицата, които никога не са посещавали училище - на 1 000 лица 259 имат 
трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. Съществено е 
различието по пол - на 1 000 мъже, отговорили на въпроса и никога 
непосещавали училище, 332 са с трайно намалена работоспособност или 
степен на увреждане. Сред жените показателят е 218 на 1 000 жени от 
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съответното население. По-нисък от средния за страната е интензитетът сред 
лицата със средно и висше образование - съответно 98 и 75 на 1 000. 

Относителният дял на лицата на 16 и повече години с трайно намалена 
работоспособност или степен на увреждане по области варира в широки 
граници - от 5.0% в област Бургас до 20.2% в област Силистра. За 16 области 
относителният дял на лицата с увреждания на 16 и повече години е по-нисък 
от средната стойност за страната (10.4% от отговорилите). След Бургас с най-
ниски относителни дялове са областите Благоевград (6.2%), Хасково (6.6%), 
Търговище (6.8%) и Кърджали (7.3%). С най-висок относителен дял на 
лицата с намалена степен на работоспособност или степен на увреждане от 
отговорилите на 16 и повече години след област Силистра са областите 
Габрово (16.0% ), Враца (14.1%) и Плевен (13.9%). 

На въпроса за призната от ДЕЛК/ТЕЛК или НЕЛК степен на увреждане 
за децата до 16 години отговор са посочили родителите или оторизирани 
лица в колективните домакинства за 573 274 деца. За разлика от възрастните 
при децата относителният дял на отговорилите на въпроса е по-нисък - 
55.1%. 

Общият брой на децата до 16 години, за които към 1.02.2011 г. е 
декларирано наличие на призната степен на увреждане, е 9 039, или 1.6% от 
лицата, отговорили на доброволния въпрос. Най-голям е делът на децата със 
степен на увреждане от 50 до 90% - 4 040, или 44.7% от децата с увреждания. 
За 3 035 деца, или 33.6%, е посочено наличие на степен на увреждане над 
90%. До 50% степен на увреждане е декларирана за 1 964 деца, или за 21.7% 
от децата с увреждания. 

Различно е разпределението на децата с увреждания по пол в сравнение с 
това на възрастните. При децата преобладаващ е броят на момчетата - 5 203, 
а момичетата са 3 836. Интензитетът сред момчетата е 18 на 1 000 деца от 
съответното население, а за момичетата е 14 на 1 000 деца. 

По признака местоживеене също се наблюдава различие в сравнение с 
възрастните. Почти еднакъв е интензитетът на децата с увреждания в 
градовете и селата - 16 деца в градовете и 15 деца в селата са с увреждания на 
1 000 деца от съответното население. 

Разпределението на децата с увреждания по възраст показва, че 
възрастовата група 0 – 4 години се отличава с по-нисък интензитет на 
деца с увреждания - 9 на 1 000 деца от съответната възрастова група. Във 
възрастта 5 – 9 години показателят е 18 деца на 1 000, а в следващата - 10 - 15 
години - 19 на 1 000 деца от съответното население. 

В значително по-тесни граници се изменя относителният дял на децата с 
увреждания по области в сравнение с този на възрастните. Различно е и 
разпределението по области в сравнение с възрастните. При децата 
стойностите варират от 1.08% от отговорилите в област Пазарджик до 2.37% 
в област Велико Търново. Под средния за страната (1.58%) е относителният 
дял на децата с увреждания в 17 области. 
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С най-ниски стойности след Пазарджик са Благоевград (1.14%), Пловдив 
(1.16%), Кюстендил (1.18%) и Монтана (1.20%). С най-високи относителни 
дялове на децата с увреждания от отговорилите на доброволния въпрос са 
областите Велико Търново (2.37%), Плевен (2.33%), Враца (2.16%) и Стара 
Загора (2.03%). 
 
4. Специфични прояви на социалното управление в местната власт по 
отношение на уязвимите групи 

Местната политика, свързана с интегриране и обгрижване на лицата, 
принадлежащи към уязвимите подгрупи, се свързва със следните основни 
акценти: 

• изучаване и определяне на уязвимите групи от обществото 
(рисковите групи); 

• изучаване на техните потребности в т.ч. жилищни; 
• изучаване на техните възможностите; 
• разработване на действия по тяхното подпомагане; 
• търсене на източници за финансиране на съответните действия; 
• осъществяване на мониторинг. 
Впредвид на обстоятелството, че определен процент от демографския 

потенциал на територията се състои от представители на уязвимите групи, 
социалните аспекти на местната политика са свързани на свой ред с 
обгрижване и целенасочен мениджмънт по отношение на следните 
представители на уязвимите групи: 

• неграмотните български граждани; 
• хората от малцинствените групи;  
• десоциализираните маргинални игноранти;  
• продължително и трайно безработните, изпаднали в социална 

изолация и икономическа зависимост от действията на държавата. 
• и други лица в уязвима и рискова ситуация. 
Социалните аспекти на местния мениджмънт отразяват, също така, 

защитата на конституционните права на хората от уязвимите групи по 
отношение на: 
ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена 
към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане 
на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни 
възможности, пълноценно и активно участие във всички области на 
обществения живот. 

Сериозен социален елемент в местния мениджмънт е феноменът борба с 
бедността и социалното включване. Проблемът с бедността и социалното 
изключване придоби особена чувствителност в контекста на протичащата 
глобална финансова и икономическа криза и нейните проявления – 
съкращения на работни места и увеличение на безработицата, влошаване на 

32



качеството на труда и др. В такива условия най-уязвимите групи от 
населението плащат най-високата социална цена. Кризата постави още по-
остро въпроса за необходимостта от прилагането на такива мерки, които биха 
имали съществено влияние за ограничаване разпространението на бедността 
и социалното изключване. Всичко това показва, че е необходимо прилагането 
на комплексен и интегриран подход, особено за уязвимите групи в 
българското общество, който да способства за трайно преодоляване на 
тяхното социално изключване и за прекъсване на предаването на бедността 
между поколенията.  
 
5. Заключение 

От всичко казано в изложението могат да се направят следните няколко 
изводи. Първо, местното самоуправление респ. териториалния мениджмънт в 
социалната си насоченост би трябвало да поддържат постоянен пакет от 
мерки, насочен към уязвимите групи в съответствие с националната политика 
в тази сфера. Второ, социалните акценти имат своя законов източник в 
редица национални стратегии, но най-вече в направленията на местното 
самоуправление, отразени в чл. 17 т. 3, 4 и 7 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 
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Abstract. Identification of management problems and determination of the causes that gave 
rise to them is extremely important in the search for effective ways and means to resolve 
them. The purpose of this paper is to present methodology for research of management 
problems of mobile operators in Bulgaria and draw guidelines for the future work. The 
methodology involves following stages: definition of purpose, the object, the subject, 
hypotheses , creation an model of  the research, planning and conducting of experimental 
research, formulation of conclusions and recommendations about guidelines for 
improvement of management of  Bulgarian mobile operators. As a result of the analyzes on 
the methodology structure and its stages are formulated conclusions. 
Keywords: mobile operators, problems, management, corporative image, research 
methodology. 
 
1. Въведение 

Динамично променящата се обкръжаваща среда изисква от съвременните 
телекомуникационни предприятия осигуряване на по-голяма гъвкавост и 
готовност за промяна в съответствие с новите условия. През последните 
години българските мобилни оператори са изправени пред 
предизвикателството непрекъснато да разрешават разнообразни управленски 
проблеми, както в стратегически, така и в оперативен план. 
Идентифицирането на управленските проблеми и установяването на 
причините, които са ги породили е изключително важно при търсенето на 
ефективни начини и средства за тяхното разрешаване. Предполага се,че 
неразрешените проблеми понижават нивото на удовлетвореност на 
потребителите от обслужването и от качеството на услугите, а и оказват 
негативно влияние върху корпоративния имидж. Следователно съвременните 
организации в т.ч. и мобилните оператори е необходимо да насочат усилията 
си към ефикасно разрешаване на възникващите проблеми.  

Настоящето изследване е актуално и необходимо с оглед да се получат 
данни за управлението на операторите в страната и проблемите, свързани с 
тяхното функциониране. Анализът и оценката на резултатите от емпиричното 
изследване ще дадат възможност да се направят изводи относно 
управленските проблеми, да се установи дали оказват влияние върху 
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корпоративния имидж и да се очертаят насоките и перспективите за 
усъвършенстване на управлението на операторите. 

Целта на настоящата разработка е да се представи методика за 
изследване на управленските проблеми на българските мобилни оператори, 
която се конкретизира в следните задачи: 1) да се формулира структура на 
методика за изследване на управленските проблеми и 2) да се характеризират 
основните етапи на методиката. 
 
2. Методика за изследване на управленските проблеми на българските 

мобилни оператори 
Предложената методика за изследване управленските проблеми на 

мобилните оператори се основава на съвременната теория и методология на 
научните изследвания, представени в [1, 2, 3 и др.] и е съобразена със 
спецификата на обекта и предмета на изследване. Методиката е представена 
на фиг. 1, а нейните етапи са описани и анализирани по – долу в изложението 
като се следва логическата им последователност. 

1) Дефиниране на целта на изследването - да се апробира методика за 
проучване на управленските проблеми на мобилните оператори, с оглед 
определяне на възможностите и инструментите за усъвършенстване на 
тяхното управление и разработване на модел за изграждане на положителен 
корпоративен имидж. Постигането на формулираната цел се осъществява 
чрез изпълняване на следните задачи: 1) проучване на управленските 
проблеми на базата на вторични и първични данни; 2) идентифициране и 
ранжиране по значимост на проблемите на управлението на операторите; 3) 
установяване наличие или отсъствие на връзка между управленските 
проблеми и корпоративния имидж 4) разработване на модел за изграждане на 
положителен имидж. За изпълнението на целите и задачите на изследването 
са анализирани детайлно етапите на предлаганата методика. 

2) Определяне на обекта и предмета на изследването 
Обект на изследване са управленските проблеми на мобилните 

оператори в България, а предмет на изследване са мненията относно 
управленските проблеми на три групи участници в изследването – 
индивидуални клиенти, бизнес потребители и мениджъри и/или служители, 
работещи във „фронт офисите” на операторите. Аргументът за включване в 
изследването на тези групи е, че първите са пряко потърпевши при наличието 
на конкретен проблем, а представителите на последната група са директно 
ангажирани с разрешаване на проблеми, свързани с обслужването на 
клиентите и предоставянето на услугите. Изхождайки от факта, че 
изследователският проблем обхваща както индивидуални и бизнес клиенти, 
така и обслужващ персонал е уместно да подчертаем, че тяхното мнение е 
изключително важно за идентифициране на управленските проблеми от 
различни гледни точки и открояване на причините за възникването им. Често 
пъти ключът към разрешаването на даден проблем е откриването на 
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породилите го причини и тяхното отстраняване. Наличието на точна и 
релевантна информация за мнението на външната и вътрешната публика 
относно проблемите и тяхното влияние върху имиджа позволява да се 
очертаят насоките и перспективите за усъвършенстване на управлението на 
мобилните оператори. 

 

Дефиниране на цел и задачи на дисертационното 
изследване 

Определяне на обект и предмет на изследването 

Дефиниране на теза и хипотези на изследването 

Разработване на модел за провеждане на изследването 

Планиране и провеждане на експериментално 
изследване 
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Фиг. 1. Етапи на методиката за изследване на управленски проблеми на 

мобилните оператори 
 

3) Тези и хипотези на изследването 
Основна теза: Положителният корпоративен имидж е фактор за повишаване 
на конкурентоспособността на мобилните оператори, а неговото изграждане 
зависи от ефективното разрешаване на възникналите управленски проблеми. 
Хипотеза 1: съществува различие между ранжирането по значимост на 
управленските проблеми на мобилните оператори от индивидуалните 
потребители, бизнес потребителите и мениджърите/служителите; 
Хипотеза 2: съществува връзка между управленските проблеми и имиджа на 
оператора; 
Хипотеза 3: мениджърите и бизнес потребителите ще поставят по-голямо 
значение на имиджа на мобилния оператор от индивидуалните потребители; 
Хипотеза 4: съществуващите модели за изграждане на имидж не са 
подходящи за мобилните оператори, тъй като не отчитат спецификата на 
управленския процес в телекомуникационните предприятия. 

4) Разработване на модел за провеждане на изследването 
В настоящия труд обхващането и правилното формулиране на всички 

управленски проблеми, оказващи влияние върху корпоративния имидж е 
трудно без набирането на актуална и богата информация. При провеждането 
на настоящото изследване ще се използват вторични данни, като най- 
големият източник за тях в конкретния случай е Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС). Изхождайки от факта, че идентифицирането на 
управленските проблеми на мобилните оператори по данни от годишните 
доклади на КРС е осъществено само на база информация от подадени жалби 
от потребителите можем да аргументираме необходимостта от провеждане на 
собствено проучване. В конкретния случай, колкото и да е богата вторичната 
информация не може да се разчита само на нея, необходима е първична 

Формулиране на изводи и препоръки от  изследването 

Определяна на насоки и перспективи за усъвършенстване 
на управлението и изграждане на положителен 

корпоративен имидж 

Формулиране на основни изводи и препоръки от 
дисертационното изследване 
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информация т.е. информация събрана от „проучване на място”, специално 
във връзка с конкретната цел.  

Въз основа на изложените виждания авторът на настоящият труд 
предлага модел за извършване на изследването, в който 
идентифицирането на управленските проблеми ще се извърши на базата на 
вторични данни от докладите на КРС и първични данни, получени въз основа 
на проведени собствени емпирични проучвания. Ключовите управленските 
проблеми ще бъдат определени чрез установяване на проблемите заемащи 
водещи позиции по значимост по официални данни и резултати от собствени 
проучвания. 
 

 
Фиг. 2.  Модел на изследване на управленските проблеми на мобилните оператори 

чрез използване на първични и вторични данни 
 

Настоящето изследване ще включва няколко собствени емпирични 
проучвания, целящи да осигурят информация за мнението на индивидуални 
потребители, бизнес клиенти и служители и/или мениджъри от „фронт 
офисите” на мобилните оператори относно управленските проблеми. Въз 
основа на изложеното по – горе авторът предлага концептуален модел на 
обекта на изследването, в които са определени граници в географско 
отношение за всички участници, в демографско за индивидуалните 
потребители и в структурно за служителите (мениджърите) от „фронт 
офисите”. 
 

 
Фиг. 3. Модел за провеждане на емпирично изследване за идентифициране на 

управленските проблеми на мобилните оператори 
 

В обхвата на изследването ще бъдат включени: 
• частни потребители от цялата страна, които са над 16 години т.е. 

въведена е долна възрастова граница за индивидуалните клиенти на 
мобилни услуги; 
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• бизнес клиенти (предприятия) от цялата страна, за които има 
информацията за контакт в бизнес каталог на българските 
предприятия (http://www.biznes-katalog.bg); 

• служители с обслужващи функции или мениджъри от ниско 
управленско ниво, които работят в произволно избрани „фронт 
офиси” на мобилните оператори на територията на югозападна 
България. 

5) Определяне на генералната съвкупност и обема на извадката 
Генералната съвкупност се определя на основата на посочените по горе 

ограничения. Установено е на базата на данни от Националния статистически 
институт, че генералната съвкупност на индивидуалните потребители е 6 924 
716 лица, а на бизнес клиентите 377 383 предприятия. 
Определянето на минимално необходимия обем на извадката N ще бъде 
извършено по известната зависимост [1]: 
 
 

 (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 и бизнес потребители относно 
проблемите на мобилните оператори е 166, при максимално допустима 
грешка е = 10%, гаранционна вероятност на надеждността на изводите 99%, p 
= 50%, q = (1-p) = 50%.  

При формирането на извадките, за да се гарантира тяхната 
представителност е необходимо определения брой лица или предприятия от 
генералната съвкупност, които предстои да се включат в изследването да 
бъдат избрани случайно. 

Определянето на генералната съвкупност на мениджъри/служители е 
затруднено поради липса на информация за брой служители, които работят 
във функциониращите офиси на мобилните оператори. Следователно 
визираната формула за определяне обема на извадката е неприложима. 
Предвижда се да бъде проведено интервю с представители на мобилните 
оператори за проучване на тяхното мнение относно управленските проблеми 
на съвременните телекомуникационни предприятия. За да бъде направени 
валидни изводи е необходимо да се достигне минимално изискуем обем 
около 50 служители от произволно избрани офиси на мобилните оператори 
от три града, разположени на територията на югозападна България, избрани 
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на принципа да отговарят на изискването да бъдат представители на малък, 
среден и голям град.  

6) Разработване на въпросник 
За проучване мнението на участниците в изследването ще се 

осъществява допитване чрез анкетна карта и интервю. 
При структуриране на анкетните карти са спазени някои общи указания, 

описани в [1, 3]. Анкетните карти за частни и бизнес потребители започват с 
въвеждаща част, в която е описана целта на проучването, гарантирана е 
анонимността на респондента, обяснени са причините поради които е 
необходимо да се отговаря точно и коректно на въпросите и е изяснено 
понятието „корпоративен имидж”, последното е много важно, тъй като е 
възможно някои от респондентите да не знаят какво означава визираното 
понятие. След въвеждащата анотация са разположени логически обвързани 
въвеждащите въпроси –предпочитания към определен оператор, ползвани 
услуги, основни въпроси 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 факторите, които влияят 
върху имиджа на оператора и заключителни въпроси обща информация за 
попълващия - пол, възраст, образование, населено място и сфера на работа за 
частните клиенти, и големина на фирмата, сектор от икономиката, в който 
оперира, географски район, в който се намира за бизнес клиентите. 

Анкетните карти се състоят от въпроси, които са структурирани в две 
части. Първата акцентира на въпроси, свързани с проблеми и мерки за 
тяхното отстраняване, а втората съдържа въпроси от общ характер. В 
анкетните карати преобладават затворени и полузатворени въпроси. Според 
класификацията на въпросите в зависимост от броя на допустимите отговори 
са включени: 

1. Въпроси, изискващи само един отговор. 
2. Въпроси, допускащи ограничен брой отговори. 
3. Въпроси, допускащи неограничен брой отговори. 
Съгласно общоизвестните указания са включени и филтри под формата 

на инструктиращи изречения. Инструктиращият филтър цели да разграничи 
извадката на лица, които са абонати на един оператор и на повече от един, на 
лица, които са доволни от обслужването във офисите на мобилните 
оператори и на неудовлетворени от качеството на обслужване, на сменяли 
оператора през последните три години и верни на търговската марка на даден 
оператор, подавали жалба по повод възникнал проблем и пасивни т.е. не са 
подавали, имали проблеми с мобилен оператор и нямали. При наличието на 
филтри е необходимо респондените, за които не се отнася дадения  въпрос да 
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го прескочат и да преминат на следващия. При структурирането на въпросите 
се предвижда да бъдат използвани номинални и ординални (рангови) скали. 

За проучване мнението на мениджърите и служителите от мобилните 
оператори ще бъде прилагано интервюто, което е начин на допитване, при 
който се провежда разговор между интервюера и респондента, въз основа на 
който се получават отговори на интересуващите изследователски въпроси. 

Въпросникът за проучване мнението на работещите във „фронт офисите” 
на мобилните оператори включва повече отворени въпроси за разлика от 
анкетната карта за проучване мнението на бизнес и индивидуални 
потребители. Откритите (отворените) въпроси са по-подходящи за 
мениджъри/служители, тъй като са по-компетентни и ерудирани от 
потребителите, а също така разполагат с богата информация относно 
изследвания проблем. Мениджърите и служителите от обслужващите офиси 
имат наблюдения както за проблемите на мобилните оператори вътре в тях, 
така и навън по отношение на взаимоотношенията с клиентите. 

7) Събиране на данни 
Правилният избор на изследователски методи за събиране на първични 

данни е предпоставка за успеха на този етап.Той има важно значение за 
крайния резултат, за получаването на точна, вярна и актуална информация. В 
настоящето изследване ще бъде приложен емпиричен метод – осигуряващ 
получаването на информация чрез анкета и интервю. 

Визираните изследователски инструменти се отнасят към групата на 
допитванията и са най-разпространения начин за събиране данни относно 
мнението, предпочитанията, оценките, намеренията и др. на респондентите. 
Изключително подходящи са за събиране на количествено измерима 
информация, която впоследствие може да бъде обработена и анализирана 
статистически. 

При проучване мнението на индивидуални и бизнес клиенти ще се 
използва електронна анкета и анкетна на обществено място, за да могат да 
бъдат обхванати в изследването и респонденти, които не използват новите 
информационни и комуникационни технологии. За проучване мнението на 
мениджъри/служители ще се прилага лично интервю на работното място на 
интервюирания, при чието реализиране ще се използва предварително 
подготвен въпросник. Смятам, че в конкретния случай за проучване на 
управленските проблеми на мобилните оператори е уместно да се използва 
фокусирано интервю, тъй като отворената му структура позволява да се 
регистрират неочаквани факти, оценки и хипотези, а и според някои автори 
то е изключително подходящ метод за интервюиране на ангажирани 
мениджъри. 

В обобщение може да се каже, че изборът на изследователските 
инструменти е съобразен с особеностите на обекта и предмета на изследване, 
като са отчетени силните и слабите страни на всеки един от методите и 
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възможностите му за прилагане в конкретните случаи с оглед получаването 
на по – достоверни резултати. 

8) Обработка, анализ и интерпретация на получените данни 
При разработването на въпросниците за анкетните карти и формуляри се 

изхождаше от предложения от автора концептуален модел на обекта на 
изследване, според който управленските проблеми на мобилните оператори 
оказват влияние върху имиджа им (Фиг. 4). 
 

 
 

Фиг. 4.  Изследван модел 
 

Съгласно предложения концептуален модел под „корпоративен имидж” 
се разбира имиджа на организацията като цяло, основаващ се на нейната 
репутация, действия и поведение в обществото. Върху корпоративния имидж 
оказват влияние управленските проблеми на мобилните оператори, които са 
формулирани в анкетната карта. При тяхното формулиране е взета под 
внимание информация от годишните доклади на КРС и по конкретно данни 
за ключовите причини за подаване на жалби от страна на потребителите на 
мобилни услуги. Респондентът трябва да посочи измежду формулираните 
проблеми, тези които е имал при взаимоотношенията си с мобилните 
оператори и да степенува посочените от него по степен на важност. 
Предвидено е да се степенуват посочените от респондентите проблеми чрез 
използване на числова скала. Също така се ще бъде включен и въпрос за 
определяне степента на влияние на посочените проблеми върху имиджа на 
операторите. При този въпрос се предвижда степените на влияние да бъдат 
изложени в седемстепенна скала със словесни опции: постоянно, много 
високо, високо, умерено, ниско, много ниско, не влияе или в числова скала с 
опции от 1 до 7 точки, като 1 означава най-високата степен на влияние, а 7 
най-ниската. Визираните три въпроса имат за цел да изградят “гръбнака” 
(скелета) на анкетната карта, които заедно с въпросите за ползвани услуги от 
даден оператор, форма на ползване – абонамент или предплатени услуги, 
причини за ползване на услуги от различни оператори, честота на 

Корпоративен 
имидж 

Управленски 
проблем 3 

Управленски 
проблем 2 

Управленски 
проблем 1 

Управленски 
проблем 4 

Управленски 
проблем …n 
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посещаемост на офисите на операторите, степен на удовлетвореност от 
обслужването и качеството на услугите, причини за неудовлетвореност и 
предложения за подобряване на нивото на обслужване и качеството на 
услугата осигуряват необходимата информация за целите на проучването. 
При изграждането на анкетната карта са спазвани принципите на т. нар. 
метод дърво на проблемите, за да могат да бъдат разкрити причините, които 
са в основата на даден проблем и да бъдат отстранени. 

Подготовката за анализ на събраните данни включва отстраняване на 
негодните за използване въпросници т.е. анкетни карти, в които респондента 
е отговарял некоректно на въпросите (например, инструкциите за филтриране 
не са изпълнени, има логическо несъвпадение на дадените отговори на 
въпроси, които логически са свързани и др.). Следващата стъпка е кодиране 
на данните, което е процес, при който се извършват идентификация и 
класификация на всеки отговор и означаването му с някакъв символ (цифра и 
по-рядко буква). Предвидена е възможност за използване на кростаблици при 
количествената обработка на данните и представяне на резултатите. 

При реализиране на анкетното проучване ще бъде използвана интернет 
базирана система за анкетиране (http://www.surveygismo.com). Системата 
позволява да се ускори процеса на събиране на данни, като съкращава 
времето за разпространяване и събиране на попълнените анкетни карти и 
улеснява обработката на получените данни чрез предоставяне на възможност 
за автоматично генериране на обобщен доклад с получените резултати.  

В доклада се съдържат обобщени резултати по всеки въпрос представени 
чрез относителни и абсолютни стойности в подходящи таблици и графики. 

С оглед получаването на по - детайлна информация за резултатите от 
проучванията на мненията на трите групи участници в изследването данните 
от индивидуалните анкетни карти и формуляри ще бъдат обработени и 
анализирани чрез използване на функционалните възможности на MS Excel и 
MS Access. Получените резултати от предварителния анализ на данните са 
достатъчни единствено за първоначална ориентация относно изследвания 
проблем, но за да се провери дали събраните данни съответстват на някакво 
предварително предположение е необходимо да се използват по-мощни 
изследователски средства като методи за проверка на хипотези. 

За установяване на връзката между управленските проблеми и 
корпоративния имидж може да бъде приложен непараметричен метод за 
изследване на хипотези ( χ2 на Пирсън), който се използва, когато 
изучаваните признаци нямат количествен израз и са представени в 
номинална, ординална или рангова скала [4, 5, 6]. Коефицентът на Пирсън е 
един от най-често използваните корелационни коефициенти [7], чрез който се 
проверява хипотеза за съвпадение на емпирично разпределение с определен 
модел на теоретично разпределение. Емпиричната характеристика на χ2 се 
изчислява по формулата: 
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където: f н – са наблюдаваните (фактически) честоти; 

f о – очакваните (теоретичните) честоти. 
Крайната стойност на теоретичната характеристика χ2

α,f, (където α – риск 
за грешка, f – степен на свобода), зависи от степените на свобода, определени 
по израза f=(r-1)*(c-1), (където r е броят на груповите подинтервали на 
първия изследван признак, c – броя на груповите подинтервали на втория 
изследван признак. Дефинират се [4, 6] нулева хипотеза (Н0). – не 
съществуват различия между фактическите и теоретичните честоти и 
алтернативна хипотеза (Н1) – съществуват значими различия между 
честотите. Резултатите от изчисленията на χет

2се представят в таблица. Ако 
χет

2 > χ2
α,f при възприет риск за грешка се приема Н1, а Н0 се отхвърля. 

Необходимото условие за прилагане на метода е обем на извадката от 
минимум 50 респондента [4]. В конкретния случай метода на Пирсън e 
подходящ, защото извадката е малка и са използвани ординални (рангови) 
скали. Статистическата обработка на резултатите при изчисляване на 
коефициента на Пирсън ще бъде извършена с компютърни статистически 
програми на примера на SPSS, работещи в средата на операционната система 
Windows, които са специализирани за систематизиране, обработка и анализ 
на статистическа информация. 

9) Формулиране на основни изводи и препоръки от изследването 
Този етап съдържа основни изводи и препоръки от изследването относно 

идентифицираните управленски проблеми на мобилните оператори, мерки и 
препоръки за тяхното разрешаване с оглед очертаване на насоките и 
перспективите за усъвършенстване на управлението на операторите. 

При положение, че се потвърди основната хипотеза, че 
идентифицираните управленски проблеми от три гледни точки, а именно на 
участниците в изследването – индивидуални и бизнес клиенти, и 
мениджъри/служители от „фронт офисите” на мобилните оператори оказват 
влияние върху корпоративния имидж е необходимо да се разработи и 
апробира модел за изграждане на положителен корпоративен имидж като се 
отчете спецификата на управлението при телекомуникационните 
предприятия. 

На базата на извършените предходни дейности се формулират основните 
изводи и препоръки от дисертационното изследване. 
 
3. Заключение 

В резултат на гореизложеното могат да се направят следните изводи: 
 Предложена е методика за изследване на управленските проблеми на 

българските мобилни оператори, която включва следните основни 

22

ет fo
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етапи: дефиниране на цел, задачи, обект и предмет, теза и хипотези, 
комбиниран изследователски подход, който включва вторична 
информация от годишните доклади на КРС и първична информация, 
получена в резултат на три независими експериментални проучвания 
– на индивидуални потребители, бизнес клиенти и обслужващия 
персонал в офисите на мобилните оператори; 

 Избран е инструментариума на изследването, заключаващ се в 
осъществяването на допитвания (анкети и интервюта) за събиране на 
първична информация, прилагането на методи на математическата 
статистика за анализ на данните от изследването и са уточнени 
програмните продукти за обработка и представяне на резултатите от 
изследването. 

 Дефинирани са извадки от индивидуални потребители и бизнес 
клиенти по предварително възприети ограничителни условия, 
свързани с географски признак за двете групи, демографски за 
индивидуалните потребители и наличие на информация за контакт в 
електронен бизнес каталог за бизнес клиентите. Определен е 
минимално изискуем обем обслужващия персонал, който ще бъде 
интервюиран при отчитане на географски и структурни ограничения. 

 Определени са насоките и перспективите за разрешаване на 
управленските проблеми и усъвършенстване на управлението на 
мобилните оператори в т.ч. предлагане на модел за изграждането на 
положителен корпоративен имидж, като се взема под внимание и 
влиянието (положително или отрицателно) на идентифицираните 
управленски проблеми върху имиджа. 
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Abstract.  The paper studies the  control problem of infinite time horizon and a 
generalized continuous time algebraic Riccati equation associated to the given problem. This 
type of equations are characterized with indefinite quadratic parts. It is analyzed two 
iterative methods for computing the stabilizing solution, which lead us to the Nash 
equilibrium or saddle point equilibrium of the equivalent two-player zero sum differential 
game.  In this paper we compare the introduced methods and make conclusions for their 
effectiveness based on the numerical simulations.  
Keywords: Continuous-time algebraic Riccati equations, Iterative method, indefinite 
matrix.  

1. Introduction   
In this paper we consider two iterative methods for computing the Nash 

equilibrium solution for the two-player zero-sum differential game with linear 
dynamics and infinite horizon quadratic cost. It is well known that the  control 
problem can be equivalently viewed as a two-player zero-sum game, where the 
control input u(t) is a minimizing player and the disturbance w(t) is a maximizing 
one. The solution of the  control problem is the saddle point stabilizing 
equilibrium of the two-player zero-sum game. Define the following infinite 
horizon cost functional: 
 

    ,                                          (1) 
considered by the system: 
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                                                             (2) 
The corresponding Riccati equation is: 

          ,                      (3) 
 
where    ,  .  

The matrix function  explains the following conclusion.  The goal of the 
two-player zero-sum game is to find the following saddle point stabilizing 
equilibrium ( ): 
 

u*(t) =  
and    

w*(t) = ,  
such that 

 ,  
 
where the matrix  is the stabilizing  solution to the equation  The 
solution  is the stabilizing  solution to (3) if  the matrix 

 is stable, i.e. it has eqigenvalues with negative 
real parts.  

We consider two methods for computing the stabilizing solution to equation 
(1). The first method is introduced by Lanzon and coauthors 2008 [1] and Feng [2]. 
Some different iterative methods are considered by Wu and Luo [3]. The second 
iterative method constructs one matrix sequence which converges to the stabilizing 
solution of (1). Here, we investigate these methods and compare their applications.  
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. Iterative methods and their properties  

We introduce the first approach where two matrix sequences  

and    are constructed:   
Step 1. We take  and  is the stabilizing solution to of the algebraic 
Riccati equation with definite sign:  
           =0.                                 (4) 
Step k. (k>=1). We take  
                                                                                      (5) 
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and compute  
, 

                                                                          (6) 
   . 

Thus, we obtain  as a stabilizing solution of the Riccati equation with the 
definite sign of its quadratic part: 
 

              (7) 
 
At the end of the step k, the check the values 

and  is a positive tolerance. 
When the above inequality is true we take  

.  If the above inequality is not true, we increase k by 
1 and continue with quality (5).  

Finally, we obtain two matrix sequences   and  . 
The second matrix sequence converges to zero and the first matrix sequence 
converges to the stabilizing solution  of the equation  

Further on, we present a different approach. We construct one matrix sequence   

 . We rewrite the matrix function  in the form: 
   

 
           .  
                  

We denote  and rewrite     in the form:            
 

 
                              .  

 
This expression allows us to introduce the following iterative equation  

                    

,                     (8)                                            
 
regarding to the unknown matrix . In order to find the matrix  we have 
to solve a countinious time Riccati  equation. It is well known that one of 
conditions equation (8)  has a positive semidefinite solution is the matrix  
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=  is  positive semidefinite. In addition Praveen  and 
Bhasin [4] have proved that the matrix sequence defined by (8) is equivalent to the 
sequence defined by (5)-(7). Thus all matrices  are positive semidefinite. 
Moreover,  starting with  equation (8) construct a matrix sequence 

 .  
It is easy to note that recurrence equation (8) is obtained under the assumption 

that  w =  on the kth step. Then the dynamical system has the form: 
 

 
 
                    ,                                (9)                                                                                       
and the cost functional becomes: 
 

 
          

          .                      (10) 
 

The solution of the optimal control problem defined by (9) and (10) is given 
by iteration (8).  
 
3. Game theory interpretation   

In terms of game theory let us interpret the the  control problem, 
represented by the functional  (1)  and the dynamic system (2). The dynamic 
system  (2) depends on two functions – we shall call  the control function u(t) а 
controller player and the disturbance function w(t) – disturbance player. The aim of 
the game is each player to determine its equilibrium strategy, i.e. the controller 
player to carry out effective management regard less of the behavior of the 
disturbance function, i.e. of the behavior of the disturbance player. Finding such 
strategies for both players would lead to an equilibrium between the two players 
and the determination of the equilibrium point in the zero-sum game in question. 

The realization of the game is presented as follows. The controller player starts 
the game assuming the strategy of the disturbance player   w0 = 0 (  and 
striving to minimize the functional 

 
under the constraint 
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 . 
The solution to this optimization problem is well known and it is represented 

by finding a stabilizing solution to the following Riccati equation: 
 

 . 
 

Actually, this is  equation (8) at k=0. The stabilizing solution  of this 
equation is such that it turns the matrix  into a stable matrix. The 
controller player determines that the control should be formed based on the 
selection of the control function u1(t) =  and then the minimum 
value of the functional at w0 = 0 will be reached. The controller player presents his 
new strategy u1(t), which is obtained knowing . The other player immediately 
updates his behavior setting the disturbance function w1(t) =  . 
Suppose that we know the sequence of control functions u0, u1, u2, …  and its 
corresponding sequence of the disturbance functions w0, w1, w2, …  A process of 
successive approximations for these functions is constructed. We assume that the 
functions uk(t) and wk(t) =   are known. At this point the purpose of 
the controller player is to minimize the functional  

. 
under the constrain 
  
           .  
  

The controller player finds the stabilizing solution to the Riccati 
equation:  

 
      

                 +  ,      
 
where . The control function uk+1(t) , which minimizes the cost 
functional has the form:  
 

uk+1(t) =   
 

Then, wk+1(t) is calculated and the process continues. 
A criterion for completion of the process is the proximity of two adjacent 

control functions, i.e.  
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|| uk+1(t) - uk(t)||< , 
 
where   is a small positive number.     

We note that  
 || uk+1(t) - uk(t)|| = ||    ||  
 
             =  ||  || 
 
                                         ||   
 

Thus if  < ,  then || uk+1(t) - uk(t)||<  . 
 
4. Numerical simulations 

We investigate the numerical behavior of  iterations (5)-(7) and (8) for finding 
the stabilizing solution to algebraic Ricacti equation (3) with indefinite quadratic 
part. 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, It - number of iterations for which the inequality 
||    holds. The last inequality is used as practical stopping criterion.  

The coefficient matrices was constructed as follows: 
Q=0.12*eye(n,n); 
R=0.75*eye(2,2); 

 
and 

A=abs(randn(n,n))/9-1.5*eye(n,n); 
G=2*randn(n,2); 
B=5*randn(n,2). 
 

In our definitions the function randn(q,k) returns a q-by-k matrix of  
pseudorandom scalar values  (for more information see MATLAB description).  
We have executed our experiments with coefficients A,G, and B with different 
values of n. Two hundred examples of different values of n=8,10,11,12,13 are 
executed. We compare the considered two iterations  introducing the 
corresponding parameters.  The parameter  "m It"  stands for the biggest number of 
iterations to (5)-(7),  "av It" - the average number of iterations for computing the 
stabilizing solution to (7) and CPU time of execution to (5)-(7) . We define "m It" 
for the biggest number of iterations and  "av It" - the average number of iterations 
and CPU time of execution to (8). We choose   for (5)-(7) and   

 for (8).  The results are involved in the next table. 

51



Table 1.   Results from experiments with 100 runs for each value of m. 
  

 (5) - (7) (8) 

n m It av It 
CPU  

time 
m It av It 

CPU  

time 

8 4 2.6 0.54s 12 8.5 0.40s 

9 4 2.6 0.68s 13 9.0 0.45s 
10 4 2.7 0.64s 15 9.6 0.53s 
11 5 2.7 0.78s 22 10.4 0.54s 
12 5 2.8 0.87s 23 11.0 0.54s 
13 5 2.9 0.87s 30 11.9 0.76s 

 

4. Conclusion      
We have made numerical experiments for computing the stabilizing solution 

to generalized  algebraic Riccati equations (3) with two reccurence equations (5)-
(7) and (8). We have compared the results from these experiments in regard of 
number of iterations and obtain the time of execution. All methods achieve the 
same accuracy for different number of iterations. The executed examples have 
demonstrated that iteration (5)-(7) performance needs more computational work 
than iteration (8).  
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Abstract:Nowadays, when patients can choose for themselves the best medical treatment 
facilities, the focus on the quality of care is an essential part of hospital management. The 
monitoring of patients´ satisfaction is one of the methods of measuring health care quality. 
Faculty of Health Studies in cooperation with all acute care hospitals in Pardubice region 
provides monitoring of patient satisfaction of in-patients and out-patients health care and 
satisfaction of midwifery care. Methodology of the whole surveillance process is based on 
data collection, data handling, interpretation and evaluation. The comparison - 
benchmarking of all five hospitals brings the best practice in the provided care.  
Keywords: Patients´ satisfaction, evaluation of quality care, quality management, Pardubice 
Region. 
 
1. Introduction 

The issue of quality management in modern health care becomes a scientific-
research theme and is part of a coordinated health care processes with the goal to 
minimize the risks of adverse events, to identify good practice and transfer it 
further. The quality comes from specific health services, human resources, finance 
and medical technologies. Whole health system has to be safe and fair from the 
perspective of gender, race, ethnic origin, geographic location or socio-economic 
status [12, 13].The concept of quality in health care takes the inspiration in many 
areas e.g. from the natural sciences [7] or from the international standards ISO 
9000 [1, 12]. W. Edward Deming, the father of the continuous quality 
improvement program, he defined the importance of quality measurement. He said: 
“If we want to understand something, we have to measure it.” “What can´t be 
measured, it does not exist.” The quality is generally understood as a high standard, 
something excellent or perfect [7]. In another words the quality is something which 
goes above the minimum requirements [11]. Another medical expert, Professor 
Avedise Donabedian, said that health is more important than costs. Other concepts 
of quality of health care should be defined as the expected maximum benefits for 
the client's health regardless the costs [11]. 
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To maintain quality in the medical device, it is necessary to continuously 
monitor and assess it. Based both on the WHO (Word Health Organization) and on 
the EU requirements, the following principles have been determined: Need for 
monitoring and continuous improvement of quality, risk management, strategic 
planning of health care processes [12]. In Czech Republic, the most frequent 
quality evaluation is done by an independent United Accreditation Commission 
giving “certificate of accreditation” which means that the hospital met the required 
SAK standards (SAK stands for “Spojená Akreditační Komise”). Evaluation of the 
quality and safety of health services must obviously also meet the Czech law no. 
372/2011 about health services. In the context of this law, each provider of health 
services is obligated to implement internal evaluation of quality and safety. The 
process of the external system is mentioned in the Ministry of health ordinance no. 
102/2012 [8].  

Quality is a relative and not an absolute concept, i.e. every human can have 
different point of view thus we must find another key to evaluate that subjective 
opinion [3]. For example a patient satisfaction, we must have some scale of 
satisfaction and then we compare the figures. Quality means client satisfaction with 
the process affecting them (i.e. needs of hospitalized patients, outpatients, surgical 
patients and women in labor). To ensure quality care, a qualified professional staff, 
good equipment, instrumentation and educated experts for working with these 
technologies are required [1, 12]. 

Today, every patient has a choice to select the very hospital they want to be 
treated in. Thanks to this fact the healthy competition in the field of hospital care is 
gradually increasing. Hospitals are therefore doing their best to offer the highest 
possible level of service and care in order to win the patients for them. The primary 
way of evaluating the level of care is typically set by audits and accreditation; 
however it is essential to consider the views of the patients.In order to provide and 
assure the highest level of care for the patients, it is important that the appropriate 
level of the employee qualification is guaranteed.Another important issue to be 
considered is the quality of the environment.The patients have particularly high 
level of expectations in the areas which they are able to judge from their own 
experience, such as the approach of the employees and the services that are extra to 
the medical treatment.It is important for the hospital to have an access to all the 
subjective views of the patients and their constructive suggestions as these can 
contribute to the improvement of the provided care and the environment.Patients´ 
satisfaction is a valuable indication of the level of care provided.No wonder the 
waiting time for the treatment in the Walk-in-Centres is an important indicator of 
quality [9].Hospitals are always trying to reassure the society that they are not 
indifferent but are in fact always taking the highest care in providing the best 
services for their patients.Even though today most hospitals are struggling with low 
level investment and income in general, they need to be constantly looking for new 
resources in order to achieve higher quality of care and a better name for their 
institution as well as keeping their ability to compete.The use of "benchmarking" 
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for inspiration and also finding the best practices is important in running of every 
institution including hospitals [9]. 

In the current media driven times the patient's disapproval regarding the level 
of their hospital care is often being paraded publicly.Society can consequently lose 
their positive perception of a given hospital and form their further opinions on it.It 
is therefore of paramount importance that hospital always strives to keep its good 
name. 

 
2. The goals of research  

The main goal of the research was to evaluate the health care quality provided 
by five hospitals in East Bohemia region throughout the eyes of the patients treated 
in one of the hospital´s Walk-in Centre and also evaluate the methodology of 
research. Patients filled in the questionnaire in which they evaluated hospital 
services, medical and nursing care and employees' treatment of the patients. The 
main purpose of this project was to made mutual comparison method – 
benchmarking – enough information to find the best practices which hospitals can 
share and be inspired by. For each hospital is also importantto measure thelevel of 
care withinthe year’s comparisons. The hospitals are aiming to achieve higher 
quality of care by this project. The results of the research bring suggestions for 
improving of services provided and their next evaluation when comparing survey 
results in the future.  

 
3. Methodology 

A part of a research measuring patience satisfaction in five hospitals in 
Pardubice region there was also a complex assessment of quality of care in Walk-
in-Centres throughout the eyes of the patients. Therefore this article focusses on 
the level of satisfaction of patients treated in one of the Walk-in-Centres from the 
five hospitals above. The assessed criteria were decided into three groups: 1) 
evaluation of medical and nursing care, 2) evaluation of services (making 
appointments, waiting time, waiting room and Walk-in-Centre environment), 3) 
employees' treatmentof the patients. A questionnaire was created for collection of 
appropriate data. First questioners were filled in by patients during the spring 
period from 1st of February till 31st of March 2013 and second questioners were 
filled during the spring period from 1st od February till 31st of March 2014. 

There is a comparison of two surveys carried out during these periods 2013 
and 2014. 

The survey was conducted in 2013 and 2014. The questionnaires used were 
the same. Patients can fill questionnaires within the whole year and can also fill out 
online. Research sample was consisted of respondents – patients who were treated 
in one of the Walk-in Centre in five hospitals in Pardubice region. Explorative – 
query method was used for data collection. The questionnaires were available in 
waiting rooms. Hospital staff should encourage patients to complete the 
questionnaire. Each patient treated in Walk-in Centre could voluntarily and 
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anonymously be involved in the research. There were no determined criteria of 
patient´s age, gender or reason for hospital visit. 

For the purposes of the research were processed files questionnaires from 
spring period  – selected file contents 1665 respondents in 2013 and 1311 
respondents  in 2014 ( both number  are 1% of the whole outpatients ´population in 
this period of the years). In 2014 was also conducted second investigation   - 
control file, to eliminate potential staffs´manipulation with questionnaires. To 
ensure the reliability and validity of the questionnaire was conducted the 
evaluation of the questionnaire in selected sample of patients.  

Control survey was conducted during the spring by students in individual 
hospitals. Students filled the questionnaires with selected patients. The recording 
was done online on a tablet. 

Between normal and control files were not found significant differences. The 
responses in the control group were slightly more positive than responses in the 
normal group. Patients are apparently afraid to be critical in completing the 
questionnaire with students. However, this result eliminates suspicion of 
staffs´manipulation with questionnaires. 

To ensure the reliability and validity of the questionnaire was conducted the 
evaluation of the questionnaire in selected sample of patients. Respondents were 
askedwhetherthe question isunderstandable and important for their expression of 
satisfaction,whether they feelcompetentto answer, whether they are satisfied with 
the offered answers to this question. In theend of the questionnaire there was a 
space for theirproposalsto measuresatisfaction. 

In a selected cohort of patients confirmed the reliability and validity of the 
questionnaire, significant majority of responses were positive. 

 The questionnaire had fourteen questions. Patients had option to comment 
or specify their answers to some of the questions. The questionnaire was created by 
head nurses from five hospitals involved in research and it was pilot verified. The 
responses of patients were put into poll system Lime Survey by students from 
Faculty of Health studies University of Pardubice and then statistically processed 
by software STATISTICA©.  

Concrete results are not presented in order to maintain hospital´s anonymity. 
Hospitals are marked as A, B, C, D, and E in the table.  
        Contingency tables were used for comparison of the situation in each hospital. 
Hypotheses were defined and then tested by Pearson´s chi-square test on 
significance level α = 0, 05 (5 %). 

 
4. Results and discussion 

Essential hypothesis in quantitative research was: Place where patient was 
treated unrelatedto answers. It means that care is provided in each hospital in 
different level of quality. Null hypothesis for statistics testing was always Ho: 
Between the response of the patient and the hospital is not statistically significant 
relationship. Alternative hypothesis for statistics testing was always Ha: Between 
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the response of the patient and the hospital is statistically significant relationship. 
These hypothesis about contingency were tested by Pearson´s chi-square test on 
significance level α = 0, 05 [13]. For all tested questions in both researches was 
confirmed that the place where patient was treated influenced his answers. 

The following examples illustrate research results.Question: How did you 
perceive the waiting room environment?  The results in each hospital in 2013 and 
2014 are in table 1 and 2. 

 

Table 1. Contingency table: Responses from each hospital – research 2013 

 
Waiting room 
environment 

A B C D E Total 

Pleasant and clean 
907 464 74 51 26 1522 

93,60 % 93,17 % 69,16 % 87,93 % 78,79 %   

Dirty  and 
uncomfortable 

6 2 6 0 2 16 

0,61 % 0,40 % 5,6 % 0,00 % 6,06 %   

Inadequate 
facilities 

37 16 19 7 3 82 

3,82 % 3,21 % 17,76 % 12,07 % 9,09 %   

Without answer 
19 16 8 0 2 45 

1,96 % 3,21 % 7,48 % 0,00 % 6,06 %  

Total 969 498 107 58 33 1665 
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Table 2. Contingency table: Responses from each hospital – research 2014 

 
Waiting room 
environment 

A B C D E Total 

Pleasant and clean 
672 187 41 273 37 1210 

94,12 % 95,41 % 67,21 % 90,70 % 94,87 %   

Dirty  and 
uncomfortable 

2 0 5 3 0 10 

0,28 % 0,00 % 8,20 % 1,00 % 0,00 %   

Inadequate 
facilities 

30 6 11 17 2 66 

4,20 % 3,06 % 18,03 % 5,65 % 5,12 %   

Without answer 
10 3 4 8 0 25 

1,40 % 1,53 % 6,56 % 2,66 % 0,00 %  

Total 714 196 61 301 39 1311 

 
 Essential hypothesis that patient´s answer is influenced by place where 

patient was treated was confirmed with rejection of null hypothesis (p < 0,001). In 
both researches it was confirmed that the place where patient was treated 
influenced his answer about waiting room environment. The best evaluation of the 
waiting room environment had hospital A and hospital B. More than 93 % patients 
in this hospitals noted that waiting room environment was pleasant and clean. On 
the other side the worst evaluation of the waiting room environment in both 
researches hadhospital C. In research 2013in hospital C more than 5 % of the 
patients noted that waiting room environment was dirty and uncomfortable. In 
research 2014 it was 8, 20 % of patients. More than 17 % respondents in hospital C 
noted that waiting room had inadequate facilities in research 2013. In research 
2014 it was 18, 03 % of patients. Patients had an option in this question to 
comment their answers or write their recommendations. Patients most often 
commented inadequate facilities (magazines, newspapers, music, television, food 
and drink dispensers, lack of chairs, decoration, fresh air, playroom, coat hangers 
etc.) Next example is the question: What total mark (1 - the best, 5 - the worst) 
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would you rate the care provided in a Walk-in Centre?Tables3 and 4 shows the 
results. 

 

Table 3. Contingency table: Responses from each hospital – research 2013 

 

Total 

mark 
A B C D E Total 

1 
861 404 69 45 23 1402 

88,85 % 81,12 % 64,49 % 77,59 % 69,70 %   

2 
100 78 18 12 6 214 

10,32 % 15,66 % 16,82 % 20,69 % 18,18 %   

3 
4 14 11 1 1 31 

0,41 % 2,81 % 10,28 % 1,72 % 3,03 %   

4 
1 1 5 0 3 10 

0,10 % 0,20 % 4,67 % 0,00 % 9,09 %   

5 
3 1 4 0 0 8 

0,31 % 0,20 % 3,74 % 0,00 % 0,00 %   

Total 969 498 107 58 33 1665 

 

Table 4. Contingency table: Responses from each hospital – research 2014 

 

Overall 

mark 
A B C D E Total 

1 
636 166 37 247 31 1117 

89,08 % 84,69 % 60,66 % 82,06 % 79,49 %   

2 
71 25 18 47 6 167 

9,94 % 12,76 % 29,51 % 15,61 % 15,38 %   
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3 
4 1 3 6 0 14 

0,56 % 0,51 % 4,92 % 1,99 % 0,00 %   

4 
2 1 2 1 0 6 

0,28 % 0,51 % 3,28 % 0,33 % 0,00 %   

5 
1 3 1 0 2 7 

0,14 % 1,53 % 1,64 % 0,00 % 5,13 %   

Total 714 196 61 301 39 1311 

 
Essential hypothesis that patient´s answer is influenced by place where patient 

was treated was confirmed with rejection of null hypothesis (p < 0,001). It was 
confirmed that the place where patient was treated influenced overall marks. The 
best ratings had hospital A in both researches. The worst ratings in research 2013 
had hospital C. In research 2014 it was hospital B. The results show mostly 
improvement. 

Similar results of hospitals could be expected because the hospitals where 
patients were asked have the same founder. Research says quite opposite – results 
are different. Positively evaluated hospitals have probably better setting of rules to 
ensure quality of care provided. Better results are achieved in hospitals certified by 
SAK (Spojená akreditační komise České republiky o.p.s. - United Accreditation 
Commission Czech Republic). We can also suspect better management of quality 
and management generally in better evaluated hospitals. Significant could be also 
how executives are interested in improving the quality of care for example through 
hospital accreditation or management of quality on various hospital departments. 

Improvement of the quality of care in hospitals should be taken based on the 
assessment and then monitor their effectiveness in time series. Similar research 
need to be performed periodically.  
        Hospitals should use „best practice examples“, mutually share and inspire. 
        Management of quality in hospitals also relies on other criteria such as 
measurement of quality indicators, monitoring of adverse events, internal and 
external audits etc. However, the evaluation of patients is very significant method 
for measuring quality of provided care too. The evaluation of patients brings in 
combination with other methods synergy effect in the form of continuous quality 
improvement. If the hospital try to receive patient´s complaints and will try to 
adapt the environment of hospital to patient´s satisfaction, they may get very good 
public opinion. Regarding the results of each hospital in research 2013 and 
research 2014 there was not any significant difference. Results of both researches 
are nearly identical. There was no improvement. This might evidence that nothing 
was changed in the quality management of each hospital between collection 
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periods. Benchmarking can be use in hospital practiceas one of tools of 
management quality. 

 
5. Conclusion 

The evaluation of care provided by medical centers need to be constantly 
monitored. It would be most beneficial if in future there was further research and 
its outcomes to be rigorously compared to the previous findings in order to achieve 
an effective improvement of the standard of care.If a similar type of research could 
be conducted also in other regions it would mean that an overall comparison of all 
regions in the Czech Republic could be made and as a result a clear statistics of the 
best through to the worst performing medical centers could be established. 

It is common in the world that similar surveys of patients´ satisfaction are 
regularly performed. As an example can be similar questionnaire by HCAHPS 
Survey from the USA [6]. The questionnaire of satisfaction is sent by postal mail 
to all patients who were treated in a medical facility. The structure of questionnaire 
is very similar.  

There are lacks of other effective tools for dealing with complaints of patients 
in Czech Republic. In the world is for example common that as a part of hospital is 
patients’ centre where the patient can directly solve his or her problems, 
complaints or suggestions.  
If we cast a critical eye over the existing research, we would need to emphasise the 
importance of the correct and valid date to be collected. In other words, it is crucial 
that all hospitals collect the requested amount of completed questioners as well as 
for the questioners to be completed strictly by patients only (those satisfied as well 
as those unsatisfied). It is also important that the completed questioners are placed 
by the patients into locked boxes and that employees have no access to the keys. 
This would be just a precautionary measure to limit the possibility of the data to be 
tampered with.Another option would be to train independent staff or students who 
could randomly visit various departments and ask the patients to kindly fill in the 
questionnaires. Once completed the questionnaires would be collected from the 
patients immediately.But even through the current existing limitations this research 
is valuable as it offers an initial insight into the assessment of care through the eyes 
of the patients.Further research should now be focused onto the assessment of the 
changes already implemented within the care system and also into total elimination 
of the risks of the data being contaminated or invalid which can be avoided for 
example by training of independent staff to collect all questioners.  
         Statistically different outcomes of different hospitals included in this research 
signal their different approaches to this issue. The findings of the research should 
be used to implement the required changes as well as setting up comprehensive 
standards of care in the whole Pardubice region.  
         The use of the "benchmarking" method of comparison is described for 
example in the research of authors Guven – Uslu or Furber. They both agree that 
this method is crucial in the establishing so called "best practices" in both medical 
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and social care. The method of "benchmarking" leads not only to discovery, 
sharing and spreading of good practises through the knowhow and skills of 
individual carers but also to the systematic establishment of quality care by 
eliminating risks through incorporation of precautionary measures. In case of 
hospitals the best care practices are most effectively implemented through training 
the employees internally. This kind of internal training for the employees is also 
the best way of increasing their competence in the area of patients' education.  
 
Acknowledgment 
        This essay is a part of a project "Quality of Care in hospitals" within the 
Student Grant Competition for 2013 and 2014, Faculty of Medical Studies, and 
University of Pardubice.  
 
References 
1. BLECHARZ, P. Modern quality management. Prague: Ekopress, 2011, pp. 9. ISBN 

978-80-86929-75-0. 
2. FURBER, G. a kol. Benchmarking the cost efficiency of community care in Australian 

child and adolescent mental health services: implication for future benchmarking. 
Australasian Psychiatry, 2011, vol. 19, no. 3, pp. 226-232, ISSN: 1440-1665. 

3. GLADKIJ, I. Management in Health Care. Brno: ComputerPress, 2003. ISBN 80-
7226-996-8. 

4. GUVEN-USLU, P. Benchmarking in health services. Benchmarking, 2005, vol. 12, 
no.4, pp. 293-309. ISSN: 1463-5771. 

5. HOLÁ, J. Evaluation of health care in the hospitals of East Bohemia Region 2013. 
6. Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and systems. HCAHPS Survey 

[online]. Survey Instruments, 2015 [cit. 2015-03-01]. Access from: 
http://www.hcahpsonline.org/files/HCAHPS%20V9.0%20Appendix%20A%20-
%20Mail%20Survey%20Materials%20%28English%29%20March%202014.pdf 

7. LEINONEN, T. The quality of per operative care: Developing a Patient-Oriented 
Measurement Tool. Turku: Painosalama Oy, 2002, pp. 11. ISBN 951-29-2075-1. 

8. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. Evaluation of the quality and safety of 
health services [online]. Odbor zdravotních služeb, 2013 [cit. 2013-11-24]. Access 
from: http://www.mzcr.cz/KavlitaABezpeci/dokumenty/hodnoceni-kvality-a-bezpeci-
zdravotnich-sluzeb_7595_2919_29.html. 

9. PLEVOVÁ, I. Nursering Management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3871-0. 
10. RYCHTECKÝ, J., HAVLÍKOVÁ, E.  Evaluation of  health care in the hospitals of 

East Bohemia Region 2012 In: [online]. [cit. 2013-11-11]. Access 
from: http://www.upce.cz/fzs/spoluprace/projekt/dotazniky.pdf 

11. ŠKRLA P.; ŠKRLOVÁ, M. Risk management in health facilities. Prague: Grada, 2008, 
pp. 15. ISBN 978-80-247-2616-8. 

12. World Health Organisation. Quality of care: A process for making strategic choices in 
health systems. Switzerland: WHO Press, 2006. ISBN 978-92-4-1563246. 

13. ZVÁROVÁ, J. Statistics for biomedicine .1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN: 80-
7184-786-0. 

 

62

http://www.upce.cz/fzs/spoluprace/projekt/dotazniky.pdf


ЕКИПЪТ ЗА АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ - ЛУКС 
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ 

 
CRISIS MANAGEMENT TEAM - LUXURY OR NECESSITY 

 
Mariana Kuzmanova 

 
Department of Management, University of National and World Economy, 

Bulgaria,  
 E-mail:kuzmanova_mt@abv.bg  

 
Abstract. The current paper discusses important issues related to the formation of effective 
teams in the field of crisis management.  Traditional methods lead to unsatisfactory results 
when the business environment is complex and not stable. The necessity of making 
proactive decisions and systematic actions in the field of crisis management come to the 
fore. Each organization has its own differences concerning the structure of units, involved in 
crisis management, depending on the scale of the organization, its organizational and 
management structure, type of ownership, the characteristics of the industry and the business 
environment, etc. Crisis management teams solve different tasks: they coordinate the 
activities of different units under crisis conditions, carry out continuous monitoring of the 
environment in order to identify the weaknesses of the organization, assist the development 
of a set of documents connected with crisis management, control foreseen decisions, carry 
out crisis trainings, etc.  
Keywords: crisis management, organization, crisis management team. 
 
1. Въведение 

Съвременните организации са изправени пред различни 
предизвикателства: търсене на възможности за оцеляване в условията на 
чести кризисни ситуации, интензифициране на конкуренцията, промяна в 
потребителските вкусове и предпочитания, необходимост от осъществяване 
на непрекъснати иновации и др. Според И. Ансоф: "Когато измененията във 
външната среда представляват заплаха за съществуването на организацията и 
тя изпитва сериозен недостиг на време, това означава, че организацията е 
попаднала в кризисни услови" [1]. В условията на несигурност организациите 
трябва непрекъснато да се подготвят за евентуалните кризи и да се опитват да 
намалят уязвимостта си към тях. По този начин авторът защитава тезата, че 
екипът за антикризисно управление е от изключителна важност за 
подпомагане на дългосрочното успешно развитие на съвременните 
организации. Ето защо без систематичните усилия от страна на екипите за 
антикризисно управление не могат да се създадат възможности за овладяване 
на рисковете, свързани с използване на традиционни методи за управление, в 
това число на метода проба - грешка. 
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2. Същност и особености на антикризисното управление 
През последните години расте ролята на антикризисните решения, 

свързани с предвиждане, забавяне и смекчаване на кризите (събития, които в 
съществена степен застрашават доходността, репутацията и нормалното 
функциониране на организацията); с осигуряване на възможности за 
управление на процесите на преодоляване на кризите и минимизиране на 
техните отрицателни последици и т.н. По този начин управлението изисква 
успешно прилагане на нови методи за антикризисно управление, които са 
различни от традиционните и подпомагат мениджърите в техните усилия за 
успешно развитие на организациите, като в центъра на вниманието е  
"айсбергът на уязвимостта на съвременните организации" [2]. 

Антикризисното управление е комплексно по своя характер. То се 
разглежда като: 

 управление на организацията по време на протичане на кризата; 
 мониторинг на средата с оглед своевременното разпознаване на 

симптомите на кризата; 
 анализ и оценка на потенциалните кризи; 
 решаване на проблемите, свързани с преодоляване на 

неплатежоспособността на организацията; 
 предотвратяване на фалита на организацията; 
 осъществяване на система от действия за извеждане на 

организацията от кризата; 
 подготовка на хората в организацията за изпълнение на 

антикризисните планове за нейното оздравяване; 
 разработване на антикризисна стратегия на организацията и планове 

за действие с цел предотвратяване или преодоляване на кризи и др. 
 

Действията в рамките на антикризисното управление са от изключителна 
важност за дългосрочното успешно развитие на съвременните организации, 
тъй като то се основава на следните базисни твърдения: [3] 

♦ Кризите могат да се прогнозират, ускоряват и смекчават. 
♦ Кризите могат в известна степен да предупреждават. 
♦ Кризисните процеси могат до известна степен да бъдат управлявани. 
♦ За кризите организациите трябва да се готвят (създаване на 

антикризисни групи, отдели). 
 
3. Основни дейности на екипа за антикризисно управление 

Екипът за антикризисно управление играе съществена роля в процеса на 
управление на организацията. Ефективността на антикризисното управление 
зависи в голяма степен от качествата на разработените планове, 
компетенциите на екипа за антикризисно управление и говорителя на 
организацията с акцент върху неговите умения за проактивни комуникации 
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[4]. Като правило  членовете на екипа съвместяват различни функции в 
резултат на специализацията на труда в организацията, диференциацията на 
права и т.н. Основната цел на екипа е по най-бързия начин да се ликвидират 
последиците от кризисните ситуации. Това е възможно благодарение на 
правилното формиране на екипа чрез подходящо разпределение на ролите и 
функциите на членовете, чрез постигане на синергичен ефект, както и чрез 
създаване на екипен дух и мобилизиране на творческата енергия на 
ангажираните лица. Успешната дейност на екипа предполага формиране 
атмосфера на взаимопомощ и взаимозаменяемост между неговите членове. 

Развитието на кризата преминава през последователност от фази, които 
са свързани със следните мениджърски действия и решения [5]: 

 криза на стейкхолдерите (мениджъри, сътрудници и др.; може да 
остане дълго време незабелязана или подценявана): акцент върху 
превенцията; 

 криза на стратегията (намаляване на конкурентоспособността на 
организацията чрез разрушаване на дългосрочните фактори за 
успех): необходимост от стратегическа преориентация на 
организацията; 

 криза, свързана с намаляване на приходите от продажби на 
организацията (намалено потребителско търсене на продукти и 
услуги на организацията, които са с голямо значение за финансовите 
й постъпления): провеждане на активна рекламна кампания на 
организацията; 

 криза на успеха (растяща задлъжнялост на организацията поради 
продължителни загуби): нужда от реструктуриране; 

 криза на ликвидността (недостиг на парични средства, риск за 
съществуването на организацията поради проблеми с обслужването 
на задълженията): необходимост от саниране; 

 несъстоятелност (Арбитражният съд признава, че длъжникът е 
неспособен да удовлетвори в пълна степен изискванията на 
кредиторите, свързани с неговите финансови задължения.) 
Необходимо е оздравяване или ликвидиране на организацията в 
затруднение. 
 

Една от важните характеристики на кризата е загубата на равновесие в 
една или няколко подсистеми на организацията, която затруднява процеса на 
постигане на целите или даже застрашава съществуването на организацията 
[6]. Следователно кризата се свързва с появата на критично събитие в 
рамките на цикличното развитие на организацията (заплаха за нейните 
конкурентоспособност и устойчивост, изостряне на противоречията и 
конфликтите и др.), което изисква адекватна управленска реакция. В 
противен случай са застрашени доходността, репутацията и даже 
жизнеспособността на организацията и се увеличава рискът от нейния фалит. 
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Високоефективният екип за антикризисно управление притежава 
автономност в действията и умее да се учи от допуснатите грешки. При това 
той успява да интегрира усилията на всички сътрудници за постигане на 
целите в рамките на антикризисното управление на организацията. 

Екипът трябва да бъде добре подготвен за действия в условията на криза, 
защото антикризисното управление изисква прилагането на 
интердисциплинарен подход, свързан с изучаване, предвиждане и 
преодоляване на кризисни ситуации в развитието на организациите: теория и 
психология на управлението, обща теория на системите, политология, 
социология, организационно поведение и т.н. 

Според психологическия подход при бедствия и кризисни ситуации 
индивидите реагират по различен начин съобразно възрастовите, половите, 
личностните и други различия. 

Паниката е възможна, но не е типична за всеки индивид. В ситуации на 
опасност хората проявяват т. нар. паническо поведение, което се 
характеризира с (ъс) [7]: 

♦ стремеж за бягство от идентифицираната опасност; 
♦ при надвиснала опасност доминира индивидуалното поведение за 

сметка на груповото действие и сътрудничество; 
♦ личностна загуба на самоконтрол и необуздан страх; 
♦ поява на остро осезаемо състояние на безпомощност с две 

компоненти: чувство на слабост или безсилие и чувство на 
самотност. 

♦ поява на ситуативен "шок" (кратък период на неподвижност и 
известна дезориентация) и апатия (песимизъм) в посткритичната 
ситуация. 
 

Някои индивиди (смелите, психично устойчивите, отговорните, с чувство 
за лично достойнство) могат да демонстрират конструктивно поведение, 
което е противоположно на паническото. Конструктивното поведение бива: 
спонтанно неформално структурирано действие и контролирано формално 
институционално действие на специализираните звена [8]. 

При изследване на поведението на хората могат да се формулират три 
предположения, към които индивидите се придържат. Тези предположения, 
обаче, в условията на криза могат да станат неустойчиви [9]: 

 Кризата променя представата на хората за това, че "лошото може да 
се случи с всеки, но само не с мене". 

 Кризата разрушава предположението, че "от доброто може да 
пожънеш само добро". 

 Когато кризата възникне, "жертвите" губят контрол и собственото 
достойнство. Те изпитват страх и безпомощност. Ето защо в 
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антикризисните планове трябва да се включат действия, свързани с 
емоционално-психологическата подкрепа на хората. 
 

В отделните организации съществуват различия по отношение на 
структурата на звената, ангажирани с антикризисното управление, в 
зависимост от мащаба на организацията, организационно-управленската им 
структура, формата на собственост, особеностите на отрасъла и бизнес 
средата и др. 

Звената за антикризисно управление изпълняват следните основни 
задачи [10]: 

♦ Да подпомагат активното включване на всички сътрудници и 
ръководители на организацията в дейностите, свързани с 
антикризисното управление. 

♦ Да стимулират готовността на хората в организацията за решаване на 
проблемите, предизвикани от кризата, включително те да бъдат 
готови да пожертват собствените си интереси. 

♦ Да осигуряват допълнителни ресурси за диагностика на слабите 
страни на организацията и тяхното отстраняване. 

♦ Да подпомагат разработването на документи, процедури и други 
материали, необходими за ефективното общуване със средствата за 
масова информация и стейкхолдерите, които ще бъдат необходими 
по време на кризата. 

♦ Да привличат консултанти и да организират обучения и тренинги на 
мениджърите и специалистите, свързани с осъществяването на 
адекватни действия по време на криза. 
 
В общия случай екипът за антикризисно управление изпълнява 

оперативни и координиращи функции:  осъществяване на връзки между 
звената на организацията; разработване и актуализиране на антикризисните 
планове; провеждане и контрол на предвидените решения за антикризисно 
управление; провеждане на антикризисни тренинги и др. Екипът включва 
между 3 и 5 членове, като ръководителят на екипа е член на комисията за 
антикризисно управление. Членове на екипа могат да бъдат: директорите по 
направления (производство, финанси, маркетинг и др.), ръководителят на 
отдела за връзки с обществеността и др. Добрата работа на екипа зависи в 
голяма степен от качествата на неговите членове: гъвкавост и адаптиране към 
изменящите се условия; модерно мислене по отношение на последствията; 
организационни умения; умения за комуникиране с представители на 
различните групи заинтересовани страни на организацията (сътрудници, 
кредитори, представители на средствата за масова информация и др.); много 
добро познаване на организационно-управленската структура на 
организацията и нивата на субординация. 
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При формирането на екип за антикризисно управление Ли Якока 
препоръчва да се спазват следните принципи [11]: 

 Непосредствено лично участие на президента на компанията при 
подбора на членовете на екипа за антикризисно управление (личен 
списък с кандидати). 

 Оперативна и решителна чистка на висшия ешелон от ръководители 
(в рамките на две години Ли Якока уволнява от "Крайслер" всички 
вицепрезиденти). 

 Професионализъм, опит, талант. 
 Упоритост, умение да се решават проблемите. 
 Комуникативност, способност да се привличат хората. 
 Взаимно разбиране, помощ и сътрудничество. 
 Лична преданост ("Те ми вярваха, разбираха ме от половин дума."). 
 Широки пълномощия, самостоятелност. 

 
Комисията за антикризисно управление включва представители на 

висшия мениджмънт на организацията, както и ръководителят на екипа за 
антикризисно управление. В някои организации се създава само един орган 
за антикризисно управление. В такъв случай в екипа за антикризисно 
управление се включва представител на висшия мениджмънт. 

Комисията утвърждава антикризисните планове, разработени от екипа, 
включително разпределението на задълженията в рамките на антикризисното 
управление. Представители на екипа присъстват на заседания на комисията и 
участват (понякога само със съвещателен глас) в дейността на комисията. 
Комисията издава протокол с решения. 

Ефективното антикризисно управление изисква всички сътрудници на 
организацията да бъдат включени в неговите дейности по нива на 
отговорност. Обикновено в организациите се формират 3 нива на 
отговорност (възможно е нивата да бъдат и 2). При настъпване на кризисно 
събитие координиращият орган (екипът за антикризисно управление) 
определя неговата степен на значимост. Нивата на отговорност са обвързани 
със степента на значимост на кризисните събития и действията, които се 
предприемат от съответното ниво за излизане от кризисната ситуация. За 
целта кризисните събития са разположени в пирамида. В основата на 
пирамидата са събития, определяни като слабо неблагоприятни за 
организацията. Те са с най-нисък риск, отстраняват се най-бързо, като това е 
свързано с най-малко ресурси и разходи. По-нагоре в пирамидата се намират 
по-сложните проблеми, които се разглеждат като кризисни събития. Като 
правило те изискват координация, защото обикновено засягат и/или изискват 
за отстраняването им намесата на няколко звена от организационната 
структура. Върхът на пирамидата включва кризисни събития от трето ниво, 
които засягат цялата организация и са с най-висока степен на риск за нейното 
нормално функциониране. 
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Информацията за кризисното събития може да постъпи от различни 
източници: сътрудници на организацията, средства за масова информация, 
клиенти и др. И в трите случая на кризисни събития се изпълняват 
антикризисните планове, за да се запази жизнеспособността и устойчивостта 
на организацията. Пътят на уведомяване, който използва екипът за 
антикризисно управление във всеки случай, обикновено е заложен в 
антикризисните планове. Всяко структурно звено разполага с оперативен 
антикризисен план, който е годишен и редовно се актуализира (минимум 
един път през годината) в зависимост от променените условия или появата на 
кризисни събития. Оперативните антикризисни планове са разработени въз 
основа на стратегическия антикризисен план на организацията, който е за 
период 3 до 5 години и също подлежи на годишна "плъзгаща се" 
актуализация (след изтичане на първата година планът се актуализира като 
включва и шестата година, считано от първоначалното му изработване и 
т.н.). Чрез стратегическия план се постигат стратегическите цели в рамките 
на антикризисното планиране: запазване репутацията на организацията, 
повишаване на нейната кризисна устойчивост и др. 

Екипът за антикризисно управление трябва непрекъснато да провежда 
разяснителна дейност и дейност по обучение на служителите, за да бъдат 
всички сътрудници убедени в необходимостта от антикризисно управление и 
от участието си в него. Ето защо членовете на екипа организират 
провеждането на антикризисни тренинги, в рамките на които  сътрудниците 
на организацията получават знания и умения, свързани с организационните 
кризи и преодоляването им. Наред с това мениджърите и специалистите се 
включват при определяне на слабите страни на организацията. Във връзка с 
това трябва да се подчертае, че тази диагностика трябва да се прави поне 1 
път годишно. Препоръчително е да се разработват песимистични сценарии за 
развитие на няколко най-вероятни кризи, които биха могли да връхлетят 
организацията. Резултатите от мониторинга на средата и възможните 
решения за преодоляване на кризисните явления се предоставят на топ - 
мениджърите. Във връзка с това може да се използва информацията за 
организации, които са преживели кризи и за методите, използвани от тях, при 
преодоляването им. 
 
4. Основни документи, разработвани от екипа за антикризисно 
управление 

Екипът за антикризисно управление трябва да подготви за всеки 
сътрудник план - инструкция за неговите конкретни ангажименти в областта 
на антикризисното управление. Тези планове  - инструкции са задължителни 
за всички топ-мениджъри, за членовете на екипа за антикризисно управление 
и за всички останали сътрудници, които имат конкретни задължения за 
преодоляване на кризите. 

Инструкциите съдържат [12]: 
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- Списък на кризисните ситуации, които могат да засегнат отдела или 
функциите на лицето. 

- Списък на лицата, с които трябва да се установи контакт, с техните 
телефонни номера и с необходимите действия в случай на 
настъпване на кризата. 

- Схема на отчетността за начина на предаване на информацията от 
едно лице на другите. 

- Отчетни форми за фиксиране на телефонните позвънявания и 
другите получавани запитвания, заедно с конкретни инструкции, 
какво да се прави с предаваната информация. 

- Телефонни номера, факс и имейли, които са необходими на 
отделното лице за изпълнение на задълженията по време на криза. 
 
Предварително трябва да се подготвят всички материали и 

информации, които могат да бъдат необходими на организацията по време на 
криза [13]: 

 История и фактически данни за организацията и нейните продукти и 
услуги. 

 Кратки биографични данни за топ-мениджърите с фотографии. 
 Отговори на въпроси, най-често задавани за организацията. 
 Кратка инструкция към сътрудниците с молба да отговарят на 

запитвания чрез говорителите на организацията. 
 Писмо до най-важните клиенти с информация за ситуацията 

(независимо, че тя все още е неизвестна) с благодарност за 
подкрепата и с молба да звънят при възникване на въпроси. 

 Писмо до основните доставчици, което в общи линии повтаря 
писмото до основните клиенти. 

 Други материали, които ще позволят да се спести време в условията 
на криза, ако се подготвят по-рано. 

Важна задача на екипа за антикризисно управление е провеждането на 
антикризисни тренинги. В зависимост от спецификата на организацията и 
нейната среда антикризисните тренинги се провеждат 1 до 3 пъти годишно. 
Екипът предварително разработва график за тренингите и лицата, които ще 
бъдат включени в тях. При разработването на графика се използват 
резултатите от диагностиката на силните и слабите страни на организацията, 
за да се насочат приоритетно усилията към обучение съобразно сценария на 
кризите, която са най-вероятни за организацията. Във връзка с това в 
съответните тренинги участват лицата, които биха били реално ангажирани с 
преодоляване на съответната симулирана криза, като се разпределят 
различните роли между тях (на различни стейкхолдери на организацията). 
След приключване на тренинга екипът за антикризисно управление провежда 
критичен анализ на поведението на участниците и прави препоръки за 
усъвършенстване на работата в разглежданата област. 
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5. Заключение 
В заключение трябва да бъде подчертано, че екипите за антикризисно 

управление не са лукс, а необходимост за съвременните организации, защото 
осъществяват разнообразен комплекс от дейности, свързан с прогнозиране на 
предкризисни ситуации; разработване на антикризисни планове и програми; 
използване на разнообразни методи за управление в условията на кризисни 
ситуации; провеждане на антикризисни тренинги и др. По този начин се 
реализира антикризисното управление в неговия пълен мащаб: предкризисно 
управление (своевременно разпознаване на кризисните симптоми, 
включително решаване на свързаните с тях проблеми); управление в 
условията на криза (стабилизиране на неустойчивите ситуации, своевременно 
решаване на проблемите, минимизиране на загубите и пропуснатите 
възможности и др.) и управление на процесите, свързани с излизане на 
организацията от кризата. 
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Abstract. The relation "competitiveness - leadership" in the Bulgarian tourist industry 
should be shown in finding a specific target segments of the European market, where the 
Bulgarian tourist product can achieve a leadership position. However, this means to the 
competitive qualitative characteristics of the product to the added value, that brings benefits 
not only for destination Bulgaria, but also for tourists, the tourism industry, its employees 
and society. 
In the dynamic Еuropean market leadership opportunities are limited to the generation of 
highly differentiated and highly focused tourism product, having unique features or 
satisfying a specific target audience. 
Keywords: relation "competitiveness - leadership", tourist industry, tourist product, strategy 
of focus, strategy of differentiation.   
 
1. Въведение 

Като важен източник на приходи, туризмът осигурява над 9% от 
световния брутен вътрешен продукт. Прогнозите сочат, че глобалната 
туристическа дейност в дългосрочен план ще достигне средно годишен ръст 
от 3.8% за периода до 2020 г. и 2.9% - за периода 2020-2030 година [1]. Това 
означава, че в световен мащаб, в абсолютна стойност, през 2020 г. 
туристическите пътувания ще надхвърлят 1.4 млрд., а през 2030 г. - 1.8 млрд. 
На фона на тези прогнози, през 2014 г. България е посетена общо от 7 310 845 
чуждестранни граждани, без транзитно преминалите, реализираните нощувки 
от международен и вътрешен туризъм са 22 милиона, а туристическият 
отрасъл е реализирал 1 милиард евро приходи и дава малко над 14% от БВП 
на страната ни. Прогнозите сочат, че до 2022 г. туристическият сектор в 
България ще отбележи малък ръст на приходите – около 2,6%, но 
същевременно броят на работещите в отрасъла ще намалее с 2.2%. 

72



Според данните на Световния икономически форум, който провежда 
паралелни проучвания през две години по 14 показателя, България се 
нарежда на 50-то място [2] сред 140 държави по конкурентоспособност на 
туристическия отрасъл и на 54-та позиция [3] по глобална 
конкурентоспособност сред 144 страни. С по-силни конкурентни предимства 
в сектора туризъм са почти всички западноевропейски държави, както и 
балканските туристически дестинации - Турция, Гърция, Хърватия. Заради 
ценовите условия, съотнесени към качеството, България е загубила две места 
в класацията. 

Отчетените от националната статистика и Евростат данни в българския 
туристически отрасъл, както и прогнозите за бъдещото му позициониране в 
националната и глобалната европейска макроикономическа рамка, налагат 
търсенето на все по-осезаеми конкурентни преимущества, които да принадят 
към българския туристически продукт стойност, базирана на уникални 
качествени характеристики, способстващи постигането на лидерство в 
определена ниша от европейския туристически пазар. 
 
2. Изследване на конкурентоспособността на българския туристически 
продукт на европейския пазар 

Ситуационният анализ на българския туристически продукт, направен за 
целите на настоящата публикация, отчита три основни аспекта: 

 блокирани възможности за растеж в традиционните дестинации по 
Черноморското крайбрежие и в ски зоните, тъй като тези 
туристически региони са достигнали своя предел; 

 неизползван или слабо използван за целите на туризма потенциал на 
значителна част от регионите в страната; 

 загуба на позиции на руския и украинския пазар през 2015 година. 
Изследване на конкурентоспособността на балканския туристически 

продукт, проведено по метода „анкетни карти” в периода май 2012 – март 
2015 година сред 9 400 чуждестранни туристи в България, Гърция и Турция 
показва, че България, въпреки ръста през последните 5 години по отношение 
международен туризъм, не може да се причисли към зрелите туристически 
дестинации в Европа, тъй като в глобален аспект не успява да създаде 
качествен туристически продукт, основан на бранд и имидж. Анализът сочи, 
че е налице неизползван потенциал и възможности за развитие на 
българската туристическа индустрия с по-бързи темпове спрямо 
конкурентните европейски дестинации.  

Сравнителният стратегически анализ на туристическите продукти на 
балканските държави България, Гърция и Турция, направен в периода януари 
2014 година – март 2015 година поставя България десетки позиции зад 
конкурентите й, като изследваните 9 400 туристи са дали оценки по следните 
критерии: 
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 съотношение „цена – качество” – по този критерий 53% от 
изследваните туристи, считат, че с най-силни конкурентни позиции 
се откроява дестинацията Турция; 

 природно – географски дадености – най-предпочитана по този 
критерии е Гърция, събираща 31% от позитивните оценки, следвана 
от Турция – с 29% и България – с 25%; 

 суперструктура – като най-добра е оценена туристическата 
инфраструктура на Турция (37% от изследваните туристи), следвана 
от материално-техническата база на българския туризъм (35% от 
анкетираните туристи); 

 възможности за развитие на културно-познавателен туризъм – 44% 
от изследваните туристи считат, че културно-познавателните 
туристически ресурси на Турция дават възможност за открояването й 
като лидер по този критерий в региона, а 36% оценяват Гърция като 
конкурентоспособна културно-познавателна дестинация; 

 достъпност – по отношение на транспортна инфраструктура 
дестинацията Турция събира 51% от позитивните оценки, Гърция – 
33%, а България – едва 9%; 

 обслужване – връзката между туристите и кадрите, работещи в 
туризма е най-високо оценена по отношение на дестинациите Турция 
(43% от анкетираните туристи) и Гърция (32% от анкетираните);  

 връзка „туристи – местна общност” – като най-осезаема се откроява 
тази релация в турския туристически продукт (39% от анкетираните 
я оценяват много високо), следван от българския туристически 
продукт (27% от анкетираните туристи). 

Изводите сочат, че българският туристически продукт изостава по 
основни критерии, свързани с конкурентоспособността, което е главна 
причина за липсата на изграден имидж и бранд на европейския туристически 
пазар. В тази посока е и спада в позицията на България през 2010 г. от 51-во 
място в класацията „Brand Finance 100 Nation Brands” на 67-мо място през 
2011 г. и на 65-то през 2014 година [4].  

Според направените проучвания и анализи сред потенциалните 
потребители и ключови аудитории на бранд България като туристическа 
дестинация, както и съгласно анализи на конкурентоспособността на 
туристическия продукт на страната, основните най-ценени атрибути са 
ресурсите: 

 слънце, пясък и море или така наречените 3S; 
 природа; 
 климат; 
 културно-историческо наследство; 
 туристическа суперструктура (хотели, хотелски комплекси, 

туристически селища, ресторанти, заведения за хранене и 
развлечения). 
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Трудно е да се определи еднозначно имиджа на българския 
туристически продукт в европейския пазарен контекст, тъй като туристите, 
посещаващи страната са от различни социални категории и имат различно 
възприятие по отношение качеството на дестинацията. България се 
възприема от чуждестранните туристи сравнително положително, но за това 
водещ е факта, че държавата ни попада (особенно по отношение летния си 
туризъм), в десетте най-евтини туристически дестинации. Като силни страни, 
водещи до конкурентоспособност на туристическия продукт могат да се 
обобщят изключителната по красота природа, богатото културно и 
историческо наследство, традиционно хубавата българска кухня. 
Същевременно като негативи на българския туристически продукт могат да 
се изведат лошото обслужване, ниското качество на услугата, не добре 
развитата инфраструктура. 

Финансовият анализ на реализираните от българския туризъм приходи 
през 2014 година показва спад с над 60% в сравнение с 2013 година, когато са 
реализирани рекордните 3 милиарда евро постъпления. Същевременно обаче 
броят на чуждестранните туристи, посетили страната ни се запазва 
приблизително същият (около 7 311 000 през 2014 и около 7 000 000 – през 
2013 година). Анализът на финансовите данни, заедно с имиджа на 
българския туристически продукт като един от най-евтините в света, 
обуславя пет негативни за българския туризъм тенденции, които във всички 
случаи водят до намаляване на конкурентоспособността: 

 минимизира се сумата, която един турист разходва в България по 
време на престоя си; 

 понижава се финансовата рентабилност на българския туристически 
продукт; 

 България като туристическа дестинация е посещавана от все по-
неплатежоспособни туристи; 

 България продължава да е популярна предимно с евтиния си летен и 
зимен туристически продукт, а имиджът й е на достъпна дестинация 
със задоволителни за цената услуги; 

 в резултат на ограничените финансови ресурси, недостига на данни 
за целевите аудитории и нежеланието за поемане на риск от страна 
на туристическите предприятия, България не е в състояние да 
предложи на европейския пазар специфични и иновативни 
туристически продукти, което води до свиване на възможностите за 
привличане на различни от традиционните целеви групи туристи.  

Всичко това налага извода, че българският туристически продукт е по-
разпознаваем под формата на евтин и масов oll inclusive – туризъм, а 
потенциалът на алтернативния туризъм не е усвоен. Бутиковият туризъм, 
който със своята финансова и еко устойчивост привлича платежоспособно 
туристическо търсене, не е изобщо развит в България. 
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Налице е, въпреки минералните извори, лечебните кални залежи, състава 
на въздуха и добрите условия за балео, спа и уелнес туризъм, невъзможност 
да се преодолее сезонния характер на българския туристически продукт и 
страната да се позиционира на европейския пазар като целогодишна 
дестинация.  

В резултат на направените изследвания може да се обобщи, че България 
не е разпознаваема дестинация от гледна точка на бранд, тъй като няма 
създадено чувство на лоялност и предпочитание към дестинацията и нейния 
туристически продукт. В същото време конкурентоспособността на страната 
като туристическа дестинация се основава предимно на ниските цени. 
 
3.  Възможности за проявление на релацията „конкурентоспособност –
лидерство” в българската туристическа индустрия 

Ключовите критерии по които се преценява конкурентното предимство в 
туризма са: качество, цена, място на предоставяне на продукта и 
корпоративeн имидж или социална репутация [5]. Конкурентоспособността 
на туристическата дестинация България зависи пряко от 
конкурентоспособността на нейните комплексни туристически продукти. 
Предизвикателството пред българския туристически продукт намира израз в 
принаждането към него на такива качествени характеристики, които да 
завоюват и отстояват силна позиция спрямо конкурентите. 

Лидерството на туристическата дестинация България в определена 
европейска пазарена ниша следва да се прояви като устойчива във времето 
способност да задържа или да надгражда пазарната си позиция на основата на 
ефективна конкурентна надпревара, основана на продукти с качествена и/или 
количествена добавена стойност. В тази ситуация добавената стойност ще 
носи ползи както за България като туристическа дестинация, така и на 
туристите, туристическите предприятия, служителите им и местните жители 
[6]. 

Българският туристически продукт би могъл да постигне лидерство само 
в точно дефиниран пазарен сегмент, в който да се позиционира като уникален 
и незаменим от други туристически продукти. За тази цел туристическият 
продукт следва да е силно конкурентоспособен, високо ефективен и бързо 
подобряващ пазарния си дял във времето [7].  

От направените проучвания на конкурентоспособността на българския 
туристически продукт и на туристическото търсене на европейския пазар, 
може да се генерира тезата, че дестинация България до момента е прилагала 
стратегията „разходно лидерство”, но тя не е дала добри резултати по 
отношение позиционирането й на глобалния пазар. В резултат на следването 
на тази стратегическа възможност, българският туристически продукт е 
наложен на пазара като масов и стандартизиран, разчитащ на икономия на 
разходи от максимален брой източници. 
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Обвързването на конкурентните предимства на българския туристически 
продукт (природно-климатични и културно – познавателни туристически 
ресурси и суперструктура) с възможностите за лидерско позициониране в 
определена пазарна ниша налага генерирането на две стратегически 
алтернативи:  

 стратегия на диференциация, чрез която да се създаде уникален 
туристически продукт, който предоставя на туристите по-добра 
стойност в сравнение с продуктите на дестинациите–конкуренти; 

 стратегия на фокус, основана на поддържането на ограничена 
конкурентна сфера в рамките на целия европейски туристически 
пазар. 

Диференциацията на българския туристически продукт като лидерска 
стратегия следва да се основава не само на конкурентните предимства, но и 
на уникалността като качествена характеристика на дестинация България. 
Тази стратегическа алтернатива цели повишаването на потребителския 
интерес и готовността на туристите да платят за неповторимостта по-висока 
цена. Източниците на диференциацията на продукта на българската 
туристическа индустрия следва да се търсят в:  

 качествените характеристики; 
 туроператорската и турагентската система за продажба на 

туристически пакети. 
Релацията „конкурентоспособност – лидерство” в българската 

туристическа индустрия чрез прилагането на стратегия на диференциация 
изисква интегрирането на различни видове туризъм в единен и цялостен 
туристически пакет. Това означава, че отчетените вече конкурентни 
предимства на продукта следва да се надградят за да може на основата на 
принаждането на стойност за потребителите да се постигне лидерство в 
определена ниша на европейския туристически пазар. 

Лидерството, основано на диференциация, изисква силното конкурентно 
начало между различните видове туризъм да се превърне в осъзната 
възможност да се предложи на пазара туристически продукт с уникални 
качествени характеристики, интегриращ в себе си разнородни форми на 
туризъм.  Разработването на стратегии за развитие на интегрирани 
туристически продукти в България изисква, както сътрудничество между 
държавата и туристическия бизнес на стратегическо ниво (планиране на 
услугите, дестинациите, пазарите), така и провеждането на реални 
регионални политики, които покриват широк кръг интереси (обществени, 
бизнес, регионални). Това налага осъзната потребност от обособяване на 
интегрирани туристически продукти от гледна точка осигуряване на 
разнообразие и привличане на постоянен туристопоток, търсещ не само 
морски или планински туризъм, а няколко вида туризъм, предложени в един 
пакет (морски и планински туризъм в съчетание с балнео-, СПА, културен, 
еко-, селски, конгресен, ловен, голф, винен и гурме туризъм). Лидерството 
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чрез интегрирани туристически продукти следва да се базира върху избора на 
подходящ целеви сегмент и доставка на туристически пакет с високо 
качество, обслужване и уникалност. 

Лидерството на дестинация България в определена пазарна ниша от 
европейския пазар може да провокира следните положителни вътрешни 
социално-икономически ефекти:  

 подобряване на макроикономическата рамка; 
 поощряване на икономическата активност;  
 създаване на възможности за заетост; 
 преодоляване на характерните за районите на страната проблеми и 

слабости.  
Задълбочаването на релацията „конкурентоспособност – лидерство” в 

българската туристическа индустрия чрез развитието на интегрирани 
туристически продукти би довело до: 

 целогодишно туристическо търсене; 
 подобряване на качеството на предлаганите туристически услуги; 
 постепенно "излизане" на хотелите от модела All Inclusive; 
 засилване ролята на алтернативните форми на туризъм; 
 обществен натиск за запазване на природните ресурси и развитие на 

устойчив туризъм; 
 превръщане на културно-историческото наследство в приоритетен 

туристически ресурс; 
 развитие на местната инфраструктура. 
Оползотворяването на лидерския потенциал на интегрираните 

туристически продукти може да се превърне в катализатор за структурно 
адаптиране и просперитет на дестинация България, тъй като те водят до 
повишен туристически интерес и предлагат досег не с един, а с няколко вида 
туризъм. Именно това ще провокира тласък и в: 

 регионалното икономическо развитие на България, чрез подпомагане 
на диверсификацията на националната икономика, генерирането на 
допълнителен доход и обуславянето на нови икономически дейности 
пряко в туристическата индустрия и косвено – създавайки нови 
пазари, производства и услуги; 

 развитието на пазара на труда, като се ограничат проблемите, 
произтичащи от безработицата чрез създаване на нови работни места 
и/или алтернативна заетост, както и се стимулира изграждането на 
нови професионални умения; 

 развитието на инфраструктурата и материалната база чрез ефективни 
услуги с високо качество (обществен транспорт, здравеопазване, 
пазари, търговски обекти – МОЛ, магазини), инфраструктура 
(аерогари, телекомуникации, информационни центрове, хотелски 
бази, места за отдих и забавление), както и качествена пътна мрежа 
(автомобилна и железопътна); 
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 инвестиционното развитие, тъй като върху привлекателността на 
интегрираните туристически продукти влияние оказват наличието на 
инфраструктурни съоръжения, висок жизнен стандарт и добра 
околна среда. 

Релацията „конкурентоспособност – лидерство” в българската 
туристическа индустрия може да се прояви и на основата на стратегията 
фокусиране, която обслужва тясна пазарна ниша от туристи, със специфични 
потребности. Дестинация България следва да определи целеви сегмент или 
група сегменти от европейския туристически пазар, като формира стратегия 
за тяхното обслужване и задоволяване на техните специализирани нужди. 
Оптимизирането на стратегията за избраните сегменти цели, чрез силните 
страни на туристическия продукт, постигането на осезаемо конкурентно 
предимство и лидерство в тях, въпреки че в глобален пазарен аспект 
дестинацията не притежава такова лидерско преимущество.  

Фокусът на България като туристическа дестинация следва да е насочен 
към позиционирането на нови пазари, както и към увеличаване дела на 
определени видове специализиран туризъм. Приоритетно следва да се 
развиват: 

 бутиковият туризъм, в който се съчетават уникална природа, 
висококатегорийно настаняване, първокласна храна, богата палитра 
от атракции, разнородни форми на туризъм при стриктно 
съблюдаване правилата на устойчивото развитие – именно поради 
тези свои конкурентни предимства, този вид туризъм привлича 
платежоспособни туристи и е в състояние да осигури лидерска 
позиция в определен пазарен сегмент на дестинациите, които го 
предлагат;  

 балнео, СПА и уелнес туризмът и санаториалното лечение, които 
имат много солидна основа за фокус върху вътрешния пазар (тъй 
като няма конкуренция от други държави) и сериозен потенциал за 
привличане на чуждестранни туристи. 

Фокусирането върху развитието на бутиков туризъм от дестинация 
България налага наличието на няколко условия: 

 уникалност - бутиковите туристически продукти не приличат на 
останалите масово познати на пазара, тъй като те са носител на една 
или повече различни и уникални характеристики; 

 ограничен брой потребители - бутиковите туристически продукти са 
търсени от малко на брой, но платежоспособни потребители, които 
имат специфични изисквания, желания и вкусове; 

 размери (количества) - бутиковите туристически продукти се 
предлагат в ограничени количества, за да се спазят изискванията на 
техните потребители и за да се поддържа уникалността, 
устойчивостта и неповторимостта им; 

79



 персонално внимание - бутиковите туристически продукти 
предоставят персонално внимание  към отделната личност и създават 
чувство на обгриженост. 

На фона на изложеното може да се обобщи, че фокусирането се 
изгражда около изключително доброто обслужване на определен целеви 
сегмент и се основава на схващането, че туристическият продукт може да 
постига тясната си стратегическа цел по-добре и по-ефективно в сравнение с 
конкурентните продукти, предлагани на по-широка основа.  

Ефективното използване на ресурсите, свързани с развитието на 
саниториалното лечение и балнео, СПА и уелнес туризма у нас, съдейства за 
надграждане на традиционните летни и зимни туристически продукти и 
привличане на повече платежоспособни вътрешни и международни туристи. 
Този вид отдих съдейства за предоставянето на комплексна туристическа 
услуга и преодолява сезонността в сектора с откриването на нови работни 
места. СПА, балнео и уелнес услугите се съчетават чудесно с другите форми 
на специализиран туризъм, защото част от курортите ни са в запазени 
екозони с огромно биоразнообразие и в близост до много културно-
исторически находки. Именно това стимулира и ръста на допълнителните 
услуги в туризма. 

Чрез стратегията на фокусиране, при която българския туристически 
продукт ще удовлетворява ограничена туристическа потребност или ще бъде 
купуван от малък брой туристи, се позволява налагане на по-високи цени, тъй 
като продуктът е предназначен само за малка група от клиенти. Ако 
българският туристически продукт успее да постигне растеж, то той би имал 
шанс да се позиционира и като лидер в определени нишови пазари. 
Възможно, допустимо и целесъобразно е това да са пазари, които дестинация 
България тактически е създала чрез иновации в туристическото предлагане. 
Именно такива нишови стратегии са резултат от необходимост, тъй като 
дестинации като България нямат ресурсите да се борят открито срещу 
съперниците си, и биха имали лидерски успех, ако намерят ниши, които са 
прекалено малки, за да представляват интерес за по-големите конкуренти. 
Друга възможност за дестинация България, прилагаща фокус-стратегия, е да 
избира ниши, които могат да се задържат и защитят чрез изключително добро 
обслужване на клиентите. Водещо обаче е:  

 прилагането на агресивна маркетингова кампания за утвърждаване 
на имиджа на България като дестинация, предлагаща конкурентен 
продукт с висока добавена стойност за потребителите си; 

 провеждането на адекватна национална политика за налагане на 
бранд България на европейския туристически пазар.  

 
4. Заключение 

В резултат на направените изследвания и анализи върху 
конкурентоспособността на българския туристически продукт може да се 
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обобщи, че лидерство на дестинация България в определена пазарна ниша 
или целеви сегмент на европейския туристически пазар е възможно, ако:  

 държавата и туристическия сектор провеждат агресивен маркетинг; 
 политиката по налагане на туристическия имидж и бранд на 

България в глобален аспект се превърне в дългосрочна целеположена 
стратегия; 

 България се фокусира в предлагането на бутиков и/или балнео, СПА 
и уелнес туристически продукти, които позволяват целегодишното 
използване на рекреационните ресурси на курортите, насочени са 
към платежоспособни целеви аудитории и носят висока добавена 
стойност както за дестинацията, така и за туристите; 

 българският туристически продукт се диференцира чрез 
интегрирането в единен и цялостен пакет на различни видове 
туризъм. 
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Abstract. Operating in a complex and dynamic environment the banks  are threatened by 
multiple risk situations. Significant group of threats is associated with the manifest of 
operational risk, found in all areas of banking. Operational risk includes all losses result of 
poorly functioning   internal processes and unpredictable crisis situations. These are the 
prerequisites in current report to be proposed a procedure for management of operational 
risk in banks. It covers the sequence of steps associated with the identification of the risk, its 
analysis, the ways to be treated trough and the control and monitoring over it. 
Keywords:  operational risk, banks, identification, risk analysis, risk management.   
 
1. Въведение 

Банковата система ежедневно попада във фокуса на икономическия, 
обществения и политическия живот.  В условията на 21 век икономическата  
дейност на активното население е обвързана тясно с дейността  на банките, 
банковите транзакциите, касовите и безкасовите плащания. Банките 
мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от 
паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и 
гражданите, осъществяват разнообразни кредитни, инвестиционни, 
застрахователни, доверителни и други операции. Дейността на банките е 
свързана и с изисквания за надеждност, ликвидност, адаптивност, гъвкавост и 
още ред други. За нормално функциониране на основните бизнес процеси 
протичащи в банките важно изискване е осигуряване на непрекъсваемост на 
дейността  и свиване на негативните ефекти от  широката гама рискови 
ситуации. Постоянно възникващите заплахи от различен характер изисква 
наличието на огромни ресурси. Оперативните рискове по важност и 
сериозност се нареждат веднага след кредитните рискове. оперативните 
рискове са твърде широка гама, проявяваща се с голяма интензивност и 
тежест на последствията. Щетите, които биха нанесли върху дейността на 
банката  може да предизвикат силно негативен ефект, нарушаване на 
основните бизнес процеси, загуба на клиенти и финансови активи,  дори и 
фалит на банката. Това диктува и необходимостта от адекватното управление 
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на оперативните рискове проявяващи се в банките. То включва система от 
действия, насочени към предвиждане и предотвратяване настъпването на 
даден риск, както и ограничаване на негативните последици от неговото 
проявление. 

Обект  на настоящият доклад са търговските банки, а предметът е 
съсредоточен в  управлението  на оперативните рискове в търговските банки. 

 Целта е да бъде показан процесът по управление на риска когато е 
засегната широка гама от разнообразно проявяващи се рискове.  Това може 
да бъде постигнато, чрез решаването на следните задачи: 

• да бъде изяснено понятието оперативен риск; 
• да бъдат идентифицирани оперативните рискове в търговските 

банки; 
• да бъде предложена адекватна процедура за управление на 

оперативните рискове. 
 
2. Оперативен риск 

Рискове в технико-организационната сфера на търговските банки (ТБ) са 
определяни като оперативни рискове. Оперативен риск е всяка загуба, 
произтичаща от неадекватни или недобре функциониращи вътрешни процеси 
и системи, човешки грешки и (или) неблагоприятни и недобронамерени 
външни събития и действия. Свързва се както с прояви на недобросъвестност 
от страна на служителите на банката, така и с други случайни събития, които 
могат да предизвикат загуби за банката – банкови обири, компютърни 
повреди и др. Оперативният риск е свързан с една от основните опасности в 
банката. По степен  на сериозност и честота на проявление той се нарежда 
веднага след кредитния риск. Той може да възникне във всички сфери на 
банката, поради което се третира и като сериозна рискова категория в ТБ. 
Историята показва, че банките изпитват сериозни материални и 
репутационни загуби, застрашаващи тяхното съществуване,  при 
материализирането на оперативния риск [1].  

Банковият мениджмънт може да предотврати в значителна степен 
оперативния риск, като осъществява ефективен контрол върху банковите 
операции и взема превантивни мерки на основата на анализ на подобни 
събития в други банки. Централната банка, държавните органи и 
международните институции също могат да съдействат на банковия 
мениджмънт, като своевременно го информират за резултатите от анализите 
на оперативния риск в други банки. 

Оперативният риск е описан в Базел II, където е дефиниран, като риск от 
директни или индиректни загуби, причинени от неадекватни или неуспешни 
вътрешно банкови процеси, предизвикани от човешки фактор, външно 
събитие или по технически причини. Той се обуславя от всички фактори, 
допринесли за реализиране на загуби, които не могат да се включат в 
кредитния или пазарния риск. Целта на Базел II e да мотивира банките да 
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подобрят дейността си за оценка и управление на рисковете, като изберат 
подходящ изчислителен метод при съблюдаване на минималните изисквания 
и го приложат при изчислението на изискуемия капитал [2].  
 
3.  Видове оперативен риск 

Обхвата на оперативния риск  е твърде широк, поради което той може да 
бъде класифициран по множество различни признаци.  

• Според причините на неговата поява той се подразделя на риск 
предизвикан от вътрешни или външни фактори. 

• Според силата му на проявление се подразделя на риск с нищожни, 
малки, средни, тежки или фатални последствия. 

• Според основните му източници се подразделя на  риск предизвикан 
от хора, процеси, системи и външни събития [3].   

• Според, причините давели до неговото допускане се подразделя на 
риск предизвикан по невнимание, незнание, пропуски или умишлени измами. 
Освен тях появата на непредвидени събития, технологични сривове, бедствия 
и кризисни ситуации, икономически и политически фактори. 

От казаното до тук може да се изведе и дефиниция, според която 
оперативният риск е риск от директни или индиректни загуби в резултат на 
неадекватен вътрешен контрол, човешки акт, организация или външно 
събитие. Този риск покрива човешки грешки, злонамерени деяния от страна 
на служители, сриване в информационните системи, проблеми свързани със 
управлението на човешките ресурси, фирмени дела, както и външни събития 
като аварии, пожари, наводнения и други [4].  

Неговото проявление е свързано с дейността на всеки един от различните 
отдели в търговските банки. Всеки един от тях притежава специфика и 
работата му е съпроводена с наличието на широка гама от потенциални 
оперативни рискове. Поради широкия обхват и многообразието на всички 
тези рискове, тук се поставя ограничението да бъдат разгледани част от 
оперативните рискове проявяващи се в банковата сигурност и по-специално 
актуалните оперативни рискове, които занимават мениджърите по банкова 
сигурност, а именно: 

• Оперативни рискове в сферата на информационната (IT) сигурност; 
• Оперативни рискове в сферата на „кеш” осигуреността; 
• Оперативни рискове в при работата с хора;  
• Оперативни рискове свързани с осигуряване на защита на сградата 

на банката. 
3.1. По отношение на информационната сигурност може да се каже, че тя 

е от съществено значение за банковата сигурност, тъй като през последните 
години се счита, че загубите на информация биха нанесли най-големи щети 
на банките. Рисковете, заплашващи информацията в търговските банки могат 
да се сведат до следните: 
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• Вреден софтуер. Това е софтуер, който работи без знанието и 
информираното съгласие на потребителите на дадена компютърна система. 
Това включва компютърни вируси, червеи, троянски коне, софтуер за 
шпиониране и други. Легитимен софтуер, като системи за архив, системи за 
отдалечена техническа поддръжка и системи за мониторинг на персонала, 
също могат да се използват като вреден софтуер, ако бъдат скрити от 
потребителите. Компютърна система може да бъде заразена с вреден софтуер 
нецеленасочено при посещаване на интернет страници, отваряне на писма и 
прикачени файлове от електронна поща, използване на преносими 
електронни носители, използване на споделени ресурси в компютърна мрежа, 
инсталиране на заразен легитимен софтуер и т.н. Вреден софтуер може да се 
инсталира целенасочено, при наличието на физически достъп до 
компютърната система или отдалечено, с използването на парола или 
уязвимости в операционната система, в системния  и приложния софтуер.  

• Нелоялни служители. Служител, който съзнателно се стреми да 
навреди на конкретния бизнес или работодател. Такъв служител може да 
отпечата или запише и изнесе чувствителна информация, до която има 
достъп. Може технически (вреден софтуер, прихващане на трафик) или по 
друг начин да придобие неоторизиран достъп до такава информация. 
Изнасянето може да стане с помощта на външен електронен носител (флаш 
памет, преносим диск, мобилен телефон) или чрез изпращане през интернет 
(електронна поща, чат, файлов трансфер). Този служител може да даде на 
външни технически грамотни лица, физически или отдалечен достъп с 
помощта на софтуер (вреден софтуер, софтуер за отдалечена техническа 
поддръжка) и/или хардуер (безжично устройство, мобилен телефон), до 
компютърните системи и мрежи на банката. 

Най-голяма е опасността от нелоялни служители, чиито служебни 
задължения включват информационна защита и техническо осигуряване на 
компютърните системи. 

• Човешка грешка. Несъзнателно действие или бездействие на 
служител, което вреди на организацията. Това действие или бездействие 
може да е в следствие на поставяне под зависимост, немарливост или 
незнание. Тези грешки могат да доведат до заразяване с вреден софтуер, да 
спомогнат действията на нелоялни или външни лица, целящи да навредят на 
банката, да предизвика техническа неизправност или да унищожи 
информация, да разкрият чувствителна информация, както се даде достъп до 
нея през интернет или изгуби електронен носител. Тук отново най-голяма е 
опасността от служители, чиито служебни задължения включват 
информационна защита и техническо осигуряване на компютърните системи. 
Техните грешки имат най-сериозно отражение върху компютърната 
сигурност и информацията обработвана и съхранявана в компютърните 
системи. Те или чрез техните права за достъп може лесно да се получи 
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оторизиран или неоторизиран достъп до цялата информация или да се 
заобикалят или изключат системите за защита. 

• Техническа неизправност. Техническа неизправност може да се 
получи в следствие на софтуерна грешка, отказ на хардуера, природно 
бедствие, човешка грешка, злоумишлени действия на служител или външно 
лице. Техническите неизправности обикновено водят до спирането на услуги 
и прекъсват дадени процеси в организацията. Неизправност може да доведе и 
до загуба на информация. 

• Външни атаки. Външни атаки са действия на софтуер или трети 
лица, които целят да навредят на дадена организация. Тези действия могат да 
доведат до изтичане или унищожаване на информация или до спиране на 
определени услуги. 

Това може да стане отдалечено – с използване уязвимости в 
операционната система, в системния и приложния софтуер, с прихващане на 
некриптиран трафик (пароли), с използване на вреден софтуер, с помощта на 
социален инженеринг (измама).[5]  

 
3.2. По отношение на оперативните рискове свързани с „кеш” 

осигуреността. В днешно време все по-широко навлиза безкасовото плащане, 
но за ТБ не намаляват и рисковете свързани с движението на наличната 
парична маса. Тук част от основните групи оперативни рискове се свеждат 
до: 

• Транспортирането на ценни пратки (ЦП) от клиенти на банката до 
съответния касов център – през последните години зачестяват случаите на 
обири на инкасови автомобили както от злонамерени лица, така и от самите 
охранители осъществяващи транспорта на ЦП; 

• Приемането/предаването на ЦП – най-уязвимите моменти при 
осъществяване на инкасовата дейност са при приемане/предаване на ЦП. Те 
са продиктувани от факта, че охранителят трябва да пренесе паричната сума 
от съответния обект до инкасовия автомобил, за което време може да бъде 
нападнат, други риск тук е свързан с коректността на инкасовия екип при 
предаване на ЦП в касовия център и възможността за злоупотреби от самия 
него; 

• Съхранението на паричната маса в банката – според нормативната 
уредба банковите обекти се дефинират, като обекти с различна категория, 
като: 

- обекти първа категория са клонове, офиси и изнесени работни места на 
банките с над 6 работни места, в които парите и ценностите в наличност са 
над 20 000 лв. и инвестициите и имуществото надхвърлят сумата 150 000 лв.; 
в тази категория са банковите и гражданските трезори с дневен и денонощен 
режим на работа и помещенията за съхраняване на пари и ценности; 
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- обекти втора категория са клонове, офиси и изнесени работни места на 
банките с параметри по-ниски от посочените в т. 1, в които парите и 
ценностите в наличност са от 5000 лв. до 20 000 лв. 

- обекти трета категория са офиси и изнесени работни места на банките, в 
които парите и ценностите в наличност са до 5000 лв. [6]. 

В зависимост от категорията на банковия обект се проявяват и 
различните оперативни рискове свързани със съхранението на паричните 
ценности. Трезорните помещения за съхранение на ценностите е необходимо 
да отговарят на определени изисквания, което трудно се постига, когато 
банковия обект не е специално проектиран като такъв и се помещава в 
административна или жилищна сграда.   

Друг оперативен риск е свързан с организацията на достъпа на 
служителите до съхраняваните средства и възможността, да бъдат извършени 
злоупотреби при неоторизиран достъп или достъп само от едно лице.  

• Рискове от злоупотреби при работата с парична маса от служители 
и/или злонамерени лица – при работата с пари се изисква служителите да 
бъдат съсредоточени, бдителни и да спазват стриктно процедурите за работа 
с пари. Тук съществуват редица рискове от различно естество: да не 
разпознаят неистинска банкнота (въпреки техническите устройства), да 
допуснат грешка при обработката и въвеждането на паричната сума; да 
присвоят парични средства откривайки слаби места в системата за работа и 
т.н.  

От друга страна банковите обекти се атрактивен обект за злонамерени 
действия от външни лица. Налице са рисковете свързани с банкови измами с 
лични данни, опити за измами свързани с изпирането на пари и др. 

3.3. Оперативни рискове в при работата с хора. Когато става въпрос за 
съчетание между  рискова ситуация, банкова сигурност и работа с хора, 
проявлението на оперативните рискове става твърде широко и многообразно. 
Част от важните му проявления са дефинирани в следните рискови групи: 

• Личностен риск, свързан с поведението и адекватността на всеки 
един служител попаднал в различна напрегната (рискова) ситуация; 

• Риск от поставяне под зависимост, под различни въздействия 
(заплахи, изнудване, приобщаване, обещания, убеждения) банковите 
служители могат да станат обект на въздействие от страна на злонамерено 
лице и да извършат нарушение на оставените правила и мерки за сигурност. 
Водени от  различни лични мотиви, през последните години, зачестяват 
опитите на служители за присвояване и злоупотреба с банкови активи. 

• Изтичане на информация от контрагенти. Друг вид заплаха за 
банковата сигурност представляват фирмите контрагенти. Те често получават 
информация за банката във връзка с изпълнение техните договорни 
отношения. Практиката показва, че съществува риска служители в 
обслужващите фирми да  злоупотребят с предоставената им информация. 
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• Криминогенна група рискове, предполагат наличие на заплаха от 
широка група престъпления, свързват се с поведението на престъпниците и 
техните мотиви, както и отражението им върху засегнатите жертви и 
нарушената собственост на банките. 

3.4.Оперативни рискове свързани с осигуряване на защита на сградата на 
банката  

• Оперативни рискове свързани с местоположението на банковата 
сграда - съобразно спецификата на района в който намира банковата сграда, 
населеността, манталитета на населението, достъпа до сградата (дали е на 
оживена улица или не) се проявяват  различни оперативни рискове свързани 
с нея.  

• Оперативни рискове свързани с техническите системи за сигурност. 
Техническите системи за сигурност имат ключово значение по осигуряване 
на защитата на банковата сграда, персонала и активите намиращи се в нея. 
Оперативните рискове отнасящи се до тяхната безпроблемна работа се 
свързват с намаляване на възможността за потенциални злонамерени 
действия като:  заглушаване на СОТ сигнал, намеса върху web приложенията 
за видеонаблюдение и контрол на достъп, прихващане на сигнал, техническа 
неизправност и токови аварии и ред други.;  

• Оперативни рискове свързани с инфраструктура на банковата сграда- 
аварии по електрозахранване, наводнения, технически неизправности на 
сградата, са все оперативни рискове, които при липса на добра поддръжка, 
осигуреност и резервираност неминуемо се проявяват; 

• Оперативни рискове свързани с човешки фактор. Освен 
техническите системи за сигурност не бива се пренебрегва и човешкия 
фактор при защита на банковата сграда активите и хората намиращи се в нея. 
От поведението на банковите служители в определена степен зависят и 
действията на престъпника, бил той вътрешен служител или външно лице. 

•  Бедствия и кризисни ситуации – в дългосрочен период от тях не 
може да се избяга. Това изисква периодична практическа подготовка на 
персонала за действия в кризисни ситуации, изработване на редица 
процедури и осигуряване на необходими защитни средства вътре в банковата 
сграда. 

Това са само малка част от оперативните рискове, които в различните 
моменти от дейността на банките се проявяват с различна тежест и честота. 
Поради спецификата им е необходимо банките да предприемат периодична 
диагностика на състоянието на оперативните рискове по различни 
направления и дейности, с цел осигуряване на непрекъсваемост на основните 
бизнес процеси.              

 
                                                                                                                      

 

88



4. Превенция и понижаване на негативните ефекти от проявлението на 
оперативните рискове 

След като е известно, че оперативните рискове в търговските банки имат 
силно негативно значение за осъществяване на нормална работна дейност, то 
е необходимо банките да работят в направление за намаляване на ефекта от 
тези рискове. В болшинството от търговските банки работещи на 
територията на страната има отдели занимаващи се с управление на 
оперативните рискове. Не се наблюдава обаче ясно разписна методика, по 
която да се ръководят. За тази цел в настоящият доклад се  предлага 
процедура за управление на оперативния риск. За по-лесното и възприемане 
и практическа приложимост, тя е в таблична форма и предлага възможност 
целият регистриран рисков спектър да бъда описан в последователните 
стъпки: идентификацията на оперативните рискове; анализ на оперативните 
рискове; планиране на действия за намаляване и предотвратяване;  
мониторинг и контрол на оперативния риск в ТБ. 

 
Таблица 1. Идентификация на оперативния риск в търговските банки 

Идентификация на оперативния риск в търговските банки 
Риск 
№ 

Категория 
риск 

Причина за              
настъпване 

Потенциално 
въздействие 

Идентифициран 
от 

Дата на 
настъпване 

Източник 

1             
2             
3             

           
Идентификацията на оперативните рискове в ТБ (в табл.1) започва с 

тяхната категоризация, като в зависимост от различните оперативни звена, 
категориите могат да бъдат различни, например технически, организационен, 
потребителски и т.н. Важна за идентификацията е  причина за настъпване или 
това което кара риска да настъпи и да стане осъзнат проблем. Потенциалните 
въздействия са израз на това какво се случва ако причината настъпи. Трябва 
да бъде посочено и лицето, което е идентифицирало риска, както и кога се е 
случило това и какъв е неговият източник. 

 
Таблица 2. Анализ на оперативния риск в търговските банки 

Анализ на оперативния риск в търговските банки 
 
Влияние 

 
Вероятност 

Матрична 
оценка 

Качествена оценка на бъдещо 
влияние 

    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

При анализа риска (табл.2) се оценява риска посредством неговото 
влияние и вероятност. Влиянието е качествена оценка даваща отражение 
върху дейността на банката, като тя може да се степенува като влияние с 
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много ниско въздействие -0,05, влияние с ниско въздействие – 0,10; влияние 
със средно въздействие -0,20; влияние с високо въздействие- 0,40; влияние с 
много високо въздействие – 0,80. Даването на количествена оценка на 
качествения показател съдейства за оценяването на съответния оперативен 
риск. 

Вероятността е израз на честота на настъпване на рисковото събитие. 
Количественото изразяване на стойността на вероятността има същата скала, 
като при влиянието, на с различни стойности. Много ниска- 0,10; Ниска 0,30; 
Средна-0,50; Висока -0,70; Много висока -0,90. 

Матричната оценка се калкулира на основата на предходните два 
показателя. На това място в анализа на риска е предвидено да се оцени 
бъдещото влияние на риска ако не бъдат взети мерки за неговото третиране.  

 
Таблица 3. Въздействие върху оперативния риск в търговските банки 

Планиране на действия за намаляване и предотвратяване на оперативния риск 
Стратегия за управление Действия/план Собственик 
      
      
      

        
Въздействието върху оперативния риск в ТБ е илюстриран в табл.3. 

Стратегията, която може да избере банката се свежда до няколко основни 
механизъма, а именно: избягване, прехвърляне, смекчаване, приемане на 
риска. Съобразно възприетата стратегия се предприемат и конкретни 
действия за третиране на оперативния риск. Необходимо е да бъде 
определено и лицето, в чиито ресор попадат задълженията по третиране на 
риска или отговорно лице. 
 

Таблица 4. Мониторинг и контрол на оперативния риск 

 
След като оперативния риск бъде третиран, той остава в обхвата на 

наблюдение, като се следи неговия статус. При промяна в статуса му и 
повишаване на неговите стойности се записва датата на задействането му и 
процедурата стартира отново. 

Управлението на оперативния риск изисква периодична ротация на 
процедурата по диагностика на оперативните рискове в търговските банки. 
 

Мониторинг и контрол на оперативния риск 

Статус Дата на задействане Бележки 
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5. Заключение  
Заетите в банката, информационните ресурси, репутацията на банката, 

нейното имущество, сградният и фонд, работните системи и т.н. са все 
ключови фактори, които мениджмънта трябва да запази в изправен вид, а 
оперативните рискови имат силно негативен ефект върху тях. Поради това 
банката трябва да предприеме активна стратегия към управлението на тези 
рискове. От наблюденията върху отделите занимаващи се с  управление на 
оперативните рискове си проличава, че за ТБ би било от полза разписването 
на ясна процедура за управление на оперативните рискове. Настоящият 
доклад е разработен в помощ на банковия мениджмънт, предлага възможност 
за създаване на процедура за недопускане/намаляване негативният ефект от 
проявлението на широката гама от оперативни рискове. 
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Abstract. In this article the problems related to the applicability of the integrated paradigm 
in improving the management of the supply chain in the mining and energy complex are 
discussed, analyzed and developed methodically. The scope in the application of this 
approach to the case is defined, namely: optimal distribution of material flow, effective 
technological design of transport, improving the interaction between band and rail reporting 
requirements for reliability and safety of rail transport and management and reduction of 
risks, effective cost management and change of organizational and management structure. 
Keywords: management, supply chain management, logistics systems, mining and energy 
complex, organizational - management structures, strategic business units, structural 
separation.   
 
1. Въведение 

Минно енергийния комплекс се състои от три рудника, като материалния 
поток се превозва от тези рудници до крайните потребители чрез лентов 
непрекъснат транспорт и цикличен железопътен транспорт. Транспортът е с 
голямо значение за ефективната работа на целия комплекс. Организационно-
управленската структура е изградена на географски принцип. Управлението 
се осъществява чрез централния мениджмънт и обособените като поделения 
клонове на трите рудника. За железопътния транспорт и за взаимодействието 
му с лентовия транспорт значение имат два от рудниците. В третия рудник се 
използва само лентов транспорт. 

Анализът на съществуващата в момента структура на железопътния 
транспорт, обслужващ двата рудника, показва редица слабости, които 
намаляват ефективността му. Те могат да се обобщят в следното: 

• дублиране и неефективно използване на персонала; 
• работата на експлоатационния персонал се ръководи от един влаков 

диспечер, който на практика трябва да осъществява синхронизиране на 
цялата дейност с разрешението на ръководствата на двата рудника и 
централното ръководство на “Мини Марица Изток” ЕАД; 
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• оперативните и управленски връзки между депата, секциите и другите 
железопътни поделения са нарушени, тъй като всяко от тях е на пряко 
подчинение на ръководството на съответния рудник; 

• дублиране на механизацията, намираща се в експлоатация в 
железопътния транспорт; 

• съоръженията и механизацията са разделени необосновано по 
териториален принцип, което затруднява оперативната работа по 
отстраняване на последствията от възникнали аварии; 

• складовото стопанство е разделено териториално на две части с 
дублираща се номенклатура на резервните части; 

• ремонтът на наличните локомотиви и вагони се обслужва от шест депа 
- 4 локомотивни и 2 вагонни и 4 пункта - депа и секции за машините, 
поддържащи пътя и контактната мрежа, при почти идентично оборудване и 
специфика на работа, но при различни технологични възможности от гледна 
точка на площи и взаимовръзка на ремонтните цехове в депата. 

Тези слабости не дават възможност за прилагане на интегралния подход 
в управлението на логистичните системи [1, 2]. Този подход обхваща 
оптимално разпределение на превозната дейност на материалния поток [3, 4], 
ефективно технологично проектиране на превозите [5], подобряване на 
взаимодействието между лентовия и железопътния транспорт [6, 7], отчитане 
на изискванията за надеждност и безопасност на железопътния транспорт и 
управление и намаляване на рисковете [8, 9, 10], ефективното управление на 
разходите и промяна на организационно-управленската структура на минно-
енергийния комплекс [1, 2, 3]. 

Слабостите могат да бъдат преодолени чрез реинженеринг 
(препроектиране на организацията), което представлява квантов скок спрямо 
стратегията за постепенни подобрения [11]. 

Основна цел на статията е да се представят варианти и методика за 
редизайн на минно-енергийния комплекс.  

 
2. Стратегически принципи при избора на корпоративна и 
организационно - управленска структура 

Основните стратегически подходи могат да се видят на фиг.1. Както се 
вижда от там, разделителните линии са: вертикална интеграция или 
хоризонтална специализация с фокусиране и контрол по дейности, 
отговаряща на логистичната и стойностната верига; без разделяне или с 
разделяне на стратегически бизнес единици и с вътрешно или външно 
структурно обособяване. В момента компанията е вертикално интегрирана с 
вътрешно структурно обособяване без изразено разделяне на стратегически 
бизнес единици [12]. Има разделяне на географски принцип - по рудници. 
Това поражда много трудности и предизвиква неефективност в управлението 
на транспорта. Разгледаните мерки за подобряване и оптимизиране на 
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транспортните и логистични дейности са трудни за реализация при сега 
съществуващата организационно-управленска структура. 

 

Вертикална интеграция.
Диверсификация на базата на 
вертикалната интеграция;
Обединяване на дейностите по
елементите на логистичната 
верига: доставки, производство 
и дистрибуцията.

Разделяне по елементите на
логистичната верига:
Добив и производство;
Управление на инфраструктурата;
Транспорт и пренос;
Продажби на крайните потребители.

Фокусиране и контрол по дейности.

Корпоративна и организационно-управленска структура

Основни стратегически подходи при избора на
корпоративната и организационно-управленската

структура

Вътрешно структурно обособяване. 
Основни стратегически бизнес единици. 
Организационно-управленска структура. 
Вътрешни тарифи и такси.

Външно структурно обособяване. Нова корпоративна 
структура  

Фиг. 1. Основни стратегически подходи при избора и проектирането на нова 
организационно-управленска структура 

 
3. Прилагане на интегралния подход в управлението на логистичните 
системи 

Веригата на доставките (логистичната верига) [13] в минно-енергийния 
комплекс е много ясно изразена и се състои от добив, транспорт и продажби. 
Стойностната верига следва тази последователност [14]. Върху стойностната 
верига [15] е проектирана структурата на стратегическите бизнес единици, 
както се вижда на фиг.2.  

Стратегическите бизнес единици [12] са обособени на базата на 
спецификите и нивото на специализация при разделението на труда, 
особеностите и различията в технологиите при реализация на самите 
дейности и самостойността им като приходни, разходни или разходно-
приходни центрове. Правилното определяне на стратегическите бизнес 
единици е предпоставка за добро стратегическо и оперативно управление, 
чрез реализация на мерки по подобряване на ефективността на 
производствените и управленски дейности. 

След като са определени стратегическите бизнес единици и тяхната 
структура (фиг.2) е необходимо да се реши въпроса по тяхното външно или 
вътрешно обособяване. Ако структурното обособяване е вътрешно, то 
фирмата остава единен икономически субект, а ако структурното 
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обособяване е външно, то се преминава към корпоративна структура. Избора 
зависи от мащаба на производствената дейност. При големи фирми с големи 
мащаби на производствената дейност е подходящо външното обособяване. 

 
Холдингова корпоративна структура

Разходи
добив

Разходи 
железопътна инфраструктура

Разходи 
превозна дейност

Разходи 
други

Разходи 
пътно 

стопанство

Разходи 
електотехническо

стопанство

Разходи 
ЕЕ

Разходи 
“Движение”

Разходи 
Управление 

на ПЖПС

Разходи 
Оперативно
управление

Печалба

Логистична верига – добив – транспорт – продажби
Стойностна верига

такси тарифи

ДОБИВ

Рудник 1 Рудник  2 Рудник  3

Лентова инфраструктура

ТЪРГОВСКА 
ДЕЙНОСТ

ЖЕЛЕЗОПЪТНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА

ПРЕВОЗНА
ДЕЙНОСТ

ПЪТНО
СТОПАНСТВО

СТОПАНСТВО
“ДВИЖЕНИЕ”

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕ
СКО СТОПАНСТВО

СТОПАНСТВО
“ЕЕ”

УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПОДВИЖНИЯ 

СЪТАВ

ОПЕРАТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ 

НА ПРЕВОЗНИЯ 
ПРОЦЕС

ХОЛДИНГ

 
Фиг. 2. Верига на доставките и структура на стратегическите бизнес единици 
 

В случая за разглеждания минно-енергиен комплекс е избран подходът 
на външно обособяване и разгръщане на корпоративна структура. 

 
4.  Вариантен анализ и проектиране на нова организационно-
управленска структура 

Възможни са няколко варианта на структуриране на стратегическите 
бизнес единици, независимо дали обособяването им е вътрешно или външно. 

На фиг.3 е представено обособяване (първи вариант), при което бизнес 
единиците са: „добив” - минна дейност и лентов транспорт; „транспорт” - 
цикличен железопътен транспорт, включващ железопътна инфраструктура и 
превозната дейност и „продажби” – дистрибуция и продажби на въглищата 
на крайните клиенти. Показано е и движението на разплащанията между 
бизнес единиците (БЕ). Между БЕ „добив” и „транспорт” взаимоотношенията 
се регулират и осъществяват, чрез тарифа за превоз и използване на 
железопътната инфраструктура, като БЕ „добив” плаща на БЕ „транспорт” по 
тарифата. Крайните клиенти на края на веригата на доставките плащат на БЕ 
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„добив” за доставените количества въглища, чрез БЕ „продажби”. По този 
начин, при този вариант, се реализират две вериги на разплащания и три 
центъра на приходи и разходи. 

 

ДОБИВ
МИННА ДЕЙНОСТ 

И  
ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

И
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗВАЧ

КЛИЕНТИ
ТЕЦОВЕ И БРИКЕЛ

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
(ПРИХОДИ)

ТАРИФИ ЗА ПРЕВОЗ
И ПОЛЗВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА  
Фиг. 3. Структура с обособени бизнес единици и вериги на разплащанията (първи 

вариант) 
 
При външно обособяване на бизнес единиците корпоративната структура 

се състои от добивно предприятие и железопътно транспортно предприятие, 
включващо железопътната инфраструктура и осъществяващо превозната 
дейност. Дистрибуцията и продажбите е към добивното предприятие. 

На фиг.4 е представено обособяване (втори вариант), при което бизнес 
единиците са: „добив” - минна дейност, лентов транспорт и железопътна 
инфраструктура; „транспорт” - цикличен железопътен транспорт, включващ 
само превозната дейност и „продажби” – дистрибуция и продажби на 
въглищата на крайните клиенти. Показано е и движението на разплащанията 
между бизнес единиците. Между БЕ „добив” и „транспорт” 
взаимоотношенията се регулират и осъществяват, чрез тарифа за превоз, като 
БЕ „добив” плаща на БЕ „транспорт” по тарифата. Крайните клиенти на края 
на веригата на доставките плащат на БЕ „добив” за доставените количества 
въглища, чрез БЕ „продажби”. По този начин, при този вариант, се 
реализират две вериги на разплащания и три центъра на приходи и разходи, 
както и при предишния вариант.  

 

ДОБИВ
МИННА ДЕЙНОСТ,   

ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТ И
ЖЕЛЗОПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА

КЛИЕНТИ
ТЕЦОВЕ И БРИКЕЛ

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
(ПРИХОДИ)

ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗ

ТРАНСПОРТ
ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ

(ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗВАЧ)

 
Фиг. 4. Структура с обособени бизнес единици и вериги на разплащанията (втори 

вариант) 
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При външно обособяване на бизнес единиците корпоративната структура 

се състои от добивно предприятие с включена железопътна инфраструктура и 
железопътно транспортно предприятие, осъществяващо превозната дейност. 
Дистрибуцията и продажбите са към добивното предприятие. 

На фиг.5 е представено обособяване (трети вариант), при което бизнес 
единиците са: „добив” - минна дейност и инфраструктура на непрекъснатия 
лентов транспорт; „железопътна инфраструктура” – инфраструктура на 
железопътния транспорт; „транспорт” - превозната дейност с цикличния 
железопътен транспорт и „продажби” – дистрибуция и продажби на 
въглищата на крайните клиенти.  

Показано е и движението на разплащанията между бизнес единиците. 
Между БЕ „добив” и „транспорт” взаимоотношенията се регулират и 
осъществяват, чрез тарифа за превоз, като БЕ „добив” плаща на БЕ 
„транспорт” по тарифата. Взаимоотношенията между БЕ „транспорт” и БЕ 
„железопътна инфраструктура” се осъществяват чрез инфраструктурни такси, 
които БЕ „транспорт” плаща на БЕ „железопътна инфраструктура” за достъп 
и ползване. Крайните клиенти на края на веригата на доставките плащат на 
БЕ „добив” за доставените количества въглища, чрез БЕ „продажби”. По този 
начин, при този вариант, се реализират три вериги на разплащания и четири 
центъра на приходи и разходи.  

 

ДОБИВ
МИННА ДЕЙНОСТ 

И  ИНФРАСТРУКТУРА НА
НЕПРЕКЪСНАТИЯ 

ТРАНСПОРТ 
(ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТ)

КЛИЕНТИ
ТЕЦОВЕ И 

БРИКЕЛ

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
(ПРИХОДИ)

ТАРИФИ ЗА ПРЕВОЗ
(ПРИХОДИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ 

ПРЕВОЗВАЧ)

ТРАНСПОРТ
ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ 

(ЖЕЛЕЗОПЪТЕН 
ПРЕВОЗВАЧ)

ТРАНСПОРТ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

НА ЦИКЛИЧНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН 
ТРАНСПОРТ 

(ИНФРАСТРУКТУРНО ПРЕДПРИЯТИЕ)

ИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ
(ПРИХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНОТО

ПРЕДПРИЯТИЕ)

 
Фиг. 5. Структура с обособени бизнес единици и вериги на разплащанията  

(трети вариант) 
 
При външно обособяване на бизнес единиците корпоративната структура 

се състои от добивно предприятие, железопътно инфраструктурно 
предприятие и железопътен превозвач. Дистрибуцията и продажбите е към 
добивното предприятие. 
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Този вариант е най-подходящ за реализация. Той в най-голяма степен 
отчита особеностите на различните подсистеми в минно-енергийния 
комплекс и създава най-добри условия за изпълнение на предложените 
мероприятия свързани с оптимизация на веригата на доставките. 
 
4. Заключение 

Усъвършенстването на организационно-управленската структура трябва 
да бъде съобразено и реализирано след прилагане на следната методика:  

1. Проучване на особеностите в мениджмънта на фирмите от сектора и 
определяне на слабостите в мениджмънта на проучваната фирма. 

2. Избор на основните принципи и подходи (фиг.1) при проектирането на 
корпоративна и организационно-управленска структура 

3. Определяне на основната логистична верига, стойностната верига, 
видове разходи в стойностната верига и нивата и местата за контрол и 
управление на разходите (фиг. 2).  

4. Вътрешно или външно структурно обособяване след открояване и 
определяне на основните стратегически бизнес единици и идентифициране 
на движението на плащанията. 

5. Вариантен анализ и проектиране на новата организационно-
управленска структура (фиг.3, фиг.4 и фиг.5). 

След прилагане на методиката е избран вариант на корпоративна 
структура с обособяване на добивно предприятие, железопътно 
инфраструктурно предприятие и железопътен превозвач. 

Крайният извод е, че за да се постигне подобряване на управлението 
на веригата на доставките и транспортната дейност в минно-енергиен 
комплекс е необходимо прилагане на интегралния подход. Прилагането 
на тази парадигма е много подходящо за фирми, в които значението на 
транспортните и логистичните дейности са много важни за 
цялостната им дейност. Това може да се постигне само чрез 
препроектиране (реинженериг) на дейността на предприятието. 
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Abstract. Recently, it is more and more spoken about coaching in the management of 
economic systems. The objective of this report is to define the degree of its application in 
the going on processes in business organizations. The realization of the set objective is 
accompanied by the performance of the following tasks: defining the coaching range of 
contents, identifying the application areas in the management process and formulating 
measures to increase the results from the managerial impact through coaching. The present 
report is an attempt to identify the areas and limits of applying coaching in the business 
organizations management. 
Keywords: coaching, coaching process, coach, delegation, management.   
 
1. Въведение 

Навлизането на коучинга в управлението на бизнес организациите 
добива все по-голяма популярност.  

Използването на коучинг-процесите в дейността на организациите 
изисква по-добро познаване на съдържателния обхват на коучинга, ролите на 
участниците в него, условията за определяне на неговата ефективност и 
определянето на границите на приложимост на коучинга.   

Напоследък все по-често се говори за коучинг в управлението на 
стопанските системи. Цел на настоящия доклад е да се определи степента на 
неговото приложение в протичащите процеси в бизнес организациите. 
Реализирането на така поставената цел е съпроводено с изпълнението на 
следните задачи: определяне на съдържателния обхват на коучинга, 
идентифициране на областите на приложение в процеса на управление и 
формулиране на мерки за повишаване на резултатите от управленските 
въздействия посредством коучинга. В настоящия доклад е направен опит за 
идентифициране на границите на приложение на коучинга в управлението на 
бизнес организациите.  
 
2. Природа на коучинга 

Коучингът може да се представи като процес, чрез който хора, екипи и 
организации могат да получат специфични знания и умения, чрез които могат  
да достигнат и да разкрият най-високото ниво (или по-високо от настоящото 
ниво) на своите способности.  
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Коучингът е ориентиран към резултатите. Той е специфичен 
консултантски инструмент, който може да се използва и като управленски, и 
който позволява създаването на условия за по-голяма самостоятелност при 
изпълняването на трудовите задължения. Чрез коучинга може да се постигне 
и по-голяма ефективност и оперативност при вземането на решения. Като 
процес ориентиран към развитие на самопознанието, той предполага учене на 
място и учене в движение, заедно с това кочингът провокира стремежа към 
саморазвиване. Чрез него се осъзнават силните и слабите страни на 
личността, екипа, организацията и се подпомага развиването и разкриването 
на професионалната компетентност на служителя, групата, ръководителя, 
променя се способността да се действа в сложни ситуации. 

Коучинга по своята същност представлява процес, чрез който се създават 
условия за разкриване на потенциала на личността или екипа за постигане на 
целите [1]. В този смисъл коучингът може да се използва за подобряване на 
индивидуалните резултати на отделния служител, на работната група, на 
бизнес единицата и на организацията. Основание за това твърдение е 
обстоятелството, че положителната промяна в поведението на личността в 
трудовия процес, води до мултиплициращи ефекти в структурните единици, 
от които тя е част.  

Резултатите от използването на коучинг в бизнес организациите могат да 
се измерят чрез: 

• Резултатите от промяна в поведението на ръководителите, в 
случаите, в които коучингът се прилага за подобряване работата на 
мениджърите. В този случай се има предвид подобряването на 
лидерските качества на управленския състав. 

• Повишената ангажираност на отделния служител е резултат от друга 
разновидност на индивидуалния коучинг. При него има такава 
промяна в поведението на  работника, която води до подобряване на 
резултатите от осъществяваните от него дейности и до по-добро 
изпълнение на поставените цели. 

• Повишена синергия в следствие на по-доброто разбиране на 
поставените задачи и повишена способност за работа в екип. Чрез 
коучинга може да се постигне по-прецизен подбор на участниците в 
дадена работна група, тъй като работата по отношение разкриването 
на потенциала на отделната личност, кореспондира и с 
идентифициране на способността на съответния служител да се 
кооперира с останалите членове на групата. 

• Подобрен трудов климат, който е в следствие на подобрената 
синергия, на по-добре изградените трудови взаимоотношения, на по-
доброто разбиране на поставените задачи и по-добрата релация 
„ръководител-служител“. 
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• Повишена ефективност и възвращаемост – логичен завършек на 
коучинг процеса е измерим резултат във вид на повишена 
ефективност на дейността и по-голяма възвращаемост на 
направените разходи. В следствие на индивидуалния или груповия 
коучинг се повишава резултативността на индивида и групата. 

В специализираната литература са познати различни видове коучинг.  
Кратка характеристика на видовото многообразие на коучинга е представена 
в таблица 1. 

Таблица 1. Видове коучинг  
Видове 
коучинг 

Видове коучинг 
в организацията Характеристика и ползи 

В
ът

ре
ш

ен
 к

оу
чи

нг
 

В
ън

ш
ен

 к
оу

чи
нг

 

индивидуален 
коучинг 

предполага личностно развитие 
повишава удовлетвореността от работата 
подпомага разгръщане на таланта  
разкрива потенциала 
съдейства за постигане на целите 

коучинг на 
екипи 

подпомага разрешаването на конфликти в екипа 
отстранява противоречия между служителите и 
ръководителя 
улеснява изпълнението на целите  
създава баланс между мисия, визия, цели и 
стратегии 
развива потенциала на екипа 
създава екипни ценности 

коучинг за 
мениджъри 

моделира лидерското поведение 
увеличава професионалния  и личностен 
потенциал на лидера 
подпомага процесите по създаване на мисия, 
визия, ценности 
улеснява ситуационното ръководство 
създава условия за адекватно формулиране на 
стратегията 

 
Осъществяването на коучинг може да се реализира от вътрешни или 

външни специалисти по коучинг. 
Основните видове коучинг, които могат да се идентифицират в 

организацията са [2, 3]:  
• индивидуален коучинг; 
• коучинг на екипи (корпоративен коучинг); 
• коучинг за мениджъри (лидери) 
Така представените основни видове коучинг, изискват наличието на 

обучен коуч, който да съдейства за разкриване на потенциала на личността и 
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да подпомогне изграждането на екипи с такова равнище на компетентност, че 
да се генерират синергични ефекти.  

От гледна точка на ефективността и лидерската позиция на ръководителя 
в бизнес организацията, ролята на коуч трябва да се осъществява от 
мениджъра. Това не отменя възможността за осигуряването на външен коуч 
за работа с персонала, както и правилото именно външен коуч да работи за 
разкриване на лидерския потенциал на ръководителя и обучението му за 
усвояване и прилагане на техниките, характерни за коучинга.  

В таблица 2 са посочени основни характеристики на вътрешния и 
външния коучинг, т.е., коучинг осъществяван от вътрешен и външен коуч. 

 
Таблица 2. Сравнение между външен и вътрешен коучинг 

Критерии  Външен коуч Вътрешен коуч 
Степен на познаване на 
организационния процес Малка  Голяма  

Отдаденост  100% Голяма  
Степен на независимост Голяма  Малка  
Цена  Голяма   Малка 
Граници на приложение Само на топ равнище На различни равнища 
Възможност за наблюдаване 
на процеса Малка  Голяма  

Репутация и авторитет Голяма  Голяма  
Възможност  за субективно 
влияние върху решението Малко  Голямо  

 
Чрез коучинга може да се повиши качеството на вземаните управленски 

решения, тъй като той води до повишаване на компетентността на 
овластените да анализират проблемната ситуация, да разработят и реализират 
дадено управленско решение.  

Той успешно може да се използва за създаване на мениджъри, лидери, 
топ- ръководители, както и за изграждане на професионално пригодни кадри.  

В контекста на цялостния управленски процес, чрез коучинга може да се 
повишат общите резултати от дейността на организацията. 
 
3.  Граници на приложение на коучинга 

В организацията коучингът може да се прилага в следните области [4]: 
 

Таблица 3. Приложение на коучинга в организацията 

№ Сфери на 
приложение Характеристика Очаквани ползи 

1 

Вземане на 
решение 
(разрешаване 
на проблеми)  

Чрез механизмите на 
коучинга може да се 
подобри качеството на 
работа в цикъла на 

• Скъсяване на цикъла на вземане 
на решение. 

• Оперативност на действията. 
• Подобряване на качеството на 
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управленското решение. вземаното решение. 

2 
Мотивиране и 
развитие на 
персонала 

Коучингът е ориентиран 
към разкриването на 
потенциала на 
личността или групата.  

• Подобряване качеството на 
работа на служителя или 
групата. 

• Подобряване на 
удовлетвореността от труда. 

3 Делегиране 

Коучингът подпомага 
процесите по 
делегиране в 
организацията и 
повишава качеството на 
делегираните дейности. 

• Повишава се чувството на 
отговорност у служителите. 

• Насърчава се 
самоинициативността. 

• Повишава се качеството на 
работа. 

4 
Планиране и 
изпълнение 
на задачи 

Коучингът може да се 
използва в етапите на 
плановия процес и при 
създаването на среда за 
изпълнение на 
разработените планове. 

• Генериране на синергични 
ефекти в процеса на работа. 

• Повишаване на индивидуалните 
резултати. 

• Повишаване на ефективността. 

5 Разрешаване 
на конфликти 

Коучингът може да се 
прилага при анализа и 
разрешаването на 
конфликтни ситуации. 

• Разкриване на потенциални и 
реални източници на конфликти 
и кризи. 

• Подобряване на синергизма и 
мотивацията. 

6 
Изграждане и 
развитие на 
екипи 

Коучингът успешно 
може да се използва за 
генериране на 
синергични ефекти 
между членовете в 
организацията. 

• Подпомага разкриването на 
индивидуалните особености и 
възможности на личността. 

• Позволява по-ефективен подбор 
на кадри при сформиране на 
екипи. 

• Съдейства за по-бързото 
достигане до етап „зрялост“ от 
развитието на екипа. 

7 
Повишава 
авторитета на 
ръководителя 

Коучингът подпомага и 
личностното израстване 
на ръководителя, 
подпомага изграждането 
и развитието на 
лидерски качества.  

• Подпомага развитието на 
неформалната власт на 
ръководителя. 

• Разкрива личните качества и 
ръководните умения на 
ръководителя. 

• Повишава качеството на 
управленския процес. 

• Повишава качеството на 
вземаните управленски умения. 

 
Идентифицираните области на използване на коучинга в организацията 

показват универсалността на неговата приложимост. В този смисъл 
коучингът може да се разглежда като специфичен управленски инструмент, с 
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който се повишава качеството управленския процес и на вземаните 
управленски решения. 

Прилагането на коучинга за подобряване на параметрите за 
функциониране на системата, предполага използването на следните подходи: 

• Задаване на въпроси за изясняване на ситуацията и за определяне на 
нагласите на участващите в коучинга. При този подход от значение е 
начина на задаване на въпроси. Най-общо при задаването на въпроси 
трябва да се спазва правилото, на тях да не може да се отговаря с 
„Да“ или „Не“. 

• Поставяне на задача на участниците, върху която те имат 
възможност да помислят допълнително, или предварително да 
опитат нещо сами.  

• Използване на релаксиращи техники или евристични методи за 
вземане на решение като мозъчната атака например или 
разработването на сценарии за изход от дадена ситуация. Възможно е 
също да се отправят предизвикателни предложения, за да се 
провокира разсъждение върху тях и др. 

За подпомагане резултативността на коучинга е необходимо добро 
познаване на досегашните успехи на личността или групата. Това се свързва 
с така наречения „преглед на минали успехи“.  

Изтъкването на положителни резултати, подпомага насърчаването на 
креативността на адресатите в коучинга. Заедно с това, за подобряване на 
резултатите от коучинга могат да се използват подходи за идентифициране 
на лични за човека качества, свързани с това къде и как успява в различни 
ситуации. По този начин могат да се установят тенденции, добри практики и 
ситуации, които да се използват за оптимизиране на бъдещото поведение.   

Една от техниките, които може да се използва за разкриване на 
потенциала на личността или групата е т.нар. „пренареждане“, чрез което се 
създават условия да се види личността (групата), нейната работата или роля 
по различен начин, да се анализира „новата“ ситуация и да се набележат 
мерки за подобряване на дейността.    

В процеса на управление на бизнес организацията коучингът може да се 
използва в ситуации, в които е необходимо вземане на управленско решение. 
Особено подходящ е за вземане на решения на топ равнище (стратегически 
решения), при организиране на работата по осъществяване на 
стратегическото планиране, при управлението в условие на промени и при 
предприемане на инициативи за развитие на организацията.  

Коучингът успешно може да се прилага и при работа с потребители 
(клиенти) в случаите, в които се цели по-пълно идентифициране на 
потребностите и мотивите за покупка. 

Коучингът може да се прилага още: 
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• за управление на времето в трудовия процес. В този случай коучинга 
съдейства за по-доброто разпределение на трудовите задачи и 
времето, което е необходимо за тяхното изпълнение.  

• за подобряване на равнището на комуникация. Коучингът може да 
подобри комуникационния обмен.  

• за оценка на степента на удовлетвореност от работата, тъй като чрез 
него могат да се идентифицират нагласи.  

Управленските (лидерските) качества посредством коучинга се измерват 
с умението да подбира персонал, да се планира (включително финансово), да 
ръководи, да контролира, да организира осъществяването на различни 
дейности и процеси. 

Особено важно за успеха на коучинга е начинът, по който мениджъра се 
възприема от служителите, в случаите, в които става въпрос за коучинг, 
реализиран от него. В този смисъл, мениджърът, за да бъде и коуч, не трябва 
да бъде възприеман като формален ръководител, а като човек, от когото може 
да се получи подкрепа. В този смисъл, част от качествата на добрия 
ръководител е умението му да бъде и коуч в процеса на управление.  

Чрез коучинга се насърчава поемането на отговорност от страна на 
служителите, постига се по-добро осъзнаване и разбиране на поставената 
задача, подобряват се взаимоотношенията между ръководител и подчинен и 
се повишава общото качество на работата, подобрява се информационния 
обмен и качеството на вземаните решения. 

 
4. Заключение 

Управлението чрез коучинг води до следните положителни резултати за 
бизнес организацията: 

• висока продуктивност и резултатност от работата на отделните 
служители и екипи; 

• създаването на длъжностен състав, който е уверен в собствените си 
възможности; 

• намаляване на стреса на работното място в следствие на по-доброто 
разбиране на особеностите на личността и на новия начин на 
общуване, който води до повишаване на мотивацията и 
креативността на служителя, ръководителя или екипа; 

• в случаите, в които коучинга се прилага за потребители или 
партньори, той може да доведе до повишаване на равнището им на 
удовлетвореност; 

• повишаване качеството на разработване на различните 
организационни планове, в това число и на стратегическите планове, 
в следствие на новосъздадените синергични ефекти в трудовите 
колективи, които са ангажирани в съответните процеси; 
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• подготовка и обучение на професионално пригоден кадрови състав, 
който е устойчив при кризисни ситуации и при осъществяването на 
промени и който има желание за самоусъвършенстване; 

• коучингът може да доведе до общо увеличаване на обема на 
продажбите и подобряване на финансовите показатели в следствие 
промяната в отношението на служителите към трудовите процеси; 

• на входа на системата при комплектуването на щата, прилагането на 
коучинг техники позволява по-прецизен избор на кадри; 

• коучинга позволява и определяне на възможностите на работниците 
за кариерно развитие, тъй като разкриването на техния потенциал е 
съпроводено с по-пълно определяне на целия набор от личностни и 
професионални качества. Това позволява използването на коучинга 
за изграждането и развитието на топ-мениджърите на организацията; 

• коучинг процесите могат да окажат подкрепа на мениджъра за 
адаптиране към новата роля или длъжност. 

Направените до момента обобщения за ползите от коучинга в 
управлението на бизнес организациите са основание да се обобщи, че 
коучинг техниките, приложими за изграждане и развитие на управленските 
отношения са стратегически по своето значение и могат да се използват като 
предпоставка за развитието на организацията. 

Хората се променят най-лесно, когато осъзнаят, че имат нужда от 
промяна. Това е водещото условие за успех на всяка планирана промяна в 
организацията. Осъзната необходимост от промяна намалява личностната и 
организационна съпротива, създава предпоставки за развитие, повишава 
равнището на мотивация и качеството на реализираните процеси. 
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Abstract. The focus of discussion in the paper is designing of Forestry GIS and specialized 
databases by integrating heterogeneous experimental data from forest ecosystems’ studies. 
The goal is to process and organize the information accumulated for 80 years for 
experimental forest areas of the University of Forestry. The resulting aggregated data on 
sample plots are of service to conducting university research and training of students and 
young scientists. The proposed methodology will contribute to the standardization of data 
and the implementation of Directive INSPIRE on geospatial data access and information 
services in the EU. The experience gained in the development and implementation of GIS 
and of databases for sample plots can be applied in the study of protected areas, 
environmental monitoring, and in the sustainable development of biological resources. 
Keywords: GIS, database, forestry, sample plots. 
 
1. Въведение 

Повече от 80 години две учебно-опитни горски стопанства (УОГС) са 
учебна и научна база на Лесотехнически университет (ЛТУ). На територията 
им са обособени постоянни и временни опитни площи и участъци за учебна, 
научноизследователска и производствена дейност. Дългосрочните цели и 
перспективи за дейността в опитните площи на УОГС са залегнали в 
правилниците за дейността на Университета [1], [2]. Проучванията в тези 
площи са в няколко научни направления – фитоценотични, таксационни, 
хидроложки, лесовъдски, почвоведски, генетико-селекционни, денрологични, 
ентомологични, фитосанитарни, биологични, екологични. Отчетите за 
извършените наблюдения и изследвания се представят в специална 
документация и се поддържат регистри на опитните площи на двете УОГС. 

Съвременното научно развитие поставя на преден план необходимостта 
от интегриране между отделните науки. Провежданите дългогодишни научни 
и научно-приложни изследвания в УОГС изискват въвеждането на 
съвременните географски информационни системи (ГИС) при 
инвентаризацията, анализа и управлението на горските екосистеми. 

108



Цялостното систематизиране и интегриране на събраната информация от 
опитните площи със средствата на ГИС позволява по-доброто разбиране на 
взаимодействието на природните и антропогенните процеси. Използването на 
ГИС тук играе особено важна роля. Това е оптимална среда за създаването на 
базова инфраструктура за поддържане и обмен на пространствени данни, 
които отговарят на международни стандарти. Тенденциите и напредъка на 
ГИС като технология и ново научно направление ги налагат като надежден 
инструмент за оценка на новите аспекти в развитието на околната среда [3]. 
Поради това ГИС се превръща в задължителен елемент при провеждане на 
всяко съвременно научно изследване на биологичните ресурси. В тази връзка 
разработката на ГИС и бази данни на опитните площи в УОГС отговарят на 
целите, мисията и визията на ЛТУ като научна и образователна институция. 
 
2. Научни изследвания в опитните площи на УОГС 

Двете учебни стопанства („Петрохан“, Бързия и „Г. Аврамов“, Юндола) 
са специфични по отношение на природно-икономическите условия, 
организацията и стопанисването на горските територии. При съставяне 
техните на горскостопанските планове (ГСП) подробно са указани 
регламентираните дейности през 10-годишния период на действието им [4], 
[5]. На територията на двете УОГС действат принципите на различни 
стратегии и планове на национално, регионално и местно ниво (План за 
много функционално стопанисване, Системата за управление на качеството; 
зони за защита на водите; защитени зони от НАТУРА 2000). Представителен 
район за буковите гори е УОГС „Петрохан“ [4]. Буковите насаждения в 
стопанството са едни от най-добрите в Европа, уникални у нас по своята 
продуктивност и многофункционално предназначение. Цялата територия на 
стопанството е учебен полигон от 1928 г., в рамките на който са създадени 
общо 52 опитни площи от преподаватели на ЛТУ. Тук функционират 
множество опитни и учебни обекти, хидроложки стационар, база за 
интензивно стопанисване на дивеча (БИСД), дендрариум. Характерен район 
за иглолистните гори у нас е УОГС „Г. Аврамов“ [5], където от 1926 г. досега 
са провеждани дългогодишни експерименти с научен и научно-приложен 
характер. В него са обособени са 107 опитни площи, учебни и 
производствени обекти, БИСД и др. На територията му действат два 
екологични стационара – „Бъзеника“ (от 1965 г.) и „Мониторинг на горските 
екосистеми“ (1998 –2001).  

Въз основа на заложените експерименти и резултатите от проучванията в 
опитните обекти в УОГС са разработени множество дисертации, дипломни 
работи, научни статии, студии и монографии. Научните достижения от 
изследователската дейност намират пряко приложение в учебния процес и 
при разработка на нормативната база на горите у нас. Перспективите в 
развитието на двете УОГС са насочени към динамичното проследяване на 
процесите и тенденциите в развитието на горските екосистеми. Важен 
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елемент в дейността им през последните години е поддържането на данните 
за постоянните пробни площи и опитните площи на ЛТУ. Регистрите на 
опитните площи са съставени в съответствие с Правилника за устройството и 
дейността на УОГС [2]. Данните за опитните площи са въведени в ГСП в 
съответствие с единната номерация и съдържанието на регистрите. Номерата 
и общи данни за опитните площи са включени в таксационните данни и са 
означени в картните материали на действащите в момента ГСП [4, 5].  

Необходимостта от специализирана ГИС на горските територии на УОГС 
е част от общата тенденция за създаване на единна информационна система 
за горите у нас. Проектирането на бази данни (БД) на ГИС на опитните 
площи в УОГС е актуален въпрос от гледна точка на информационното 
обезпечаване на научноизследователската и учебна работа в ЛТУ. Целта на 
разработката е да се проучи, обобщи и систематизира натрупаната 
разнородна информация за опитните площи в УОГС, която да се интегрира в 
специализирана БД за работа в среда на ГИС. 

 
3. Създаване на специализирани ГИС за горските територии на УОГС  

Проектирането на БД на ГИС и допълнителни структури към нея 
съответства на нормативните и потребителските изисквания и различните 
дейности, извършвани в УОГС. Според специфичността на дейностите са 
дефинирани и организирани базови и тематични слоеве за извличане на 
данни и създаване на крайни продукти, необходими на специалистите и 
изследователите. 

 
3.1. Проучване, събиране и класифициране на съществуващите данни 

Използвани са достъпните информационни източници за събиране и 
дигитализиране на обособени части от научната, практическата и учебната 
информация, имащи отношение към УОГС и работата в опитните площи. 
Анализирани са съществуващите практики и технологии в областта на 
създаването на информационни системи за горите, поддържащи 
геореферирани пространствени данни и метаданни. Обобщени са част от 
наличните данни за научните изследвания в опитните площи на УОГС и 
публикуваните резултати Извършен е анализ на събраните данни; 
систематизиране и структуриране на данните и генериране на метаданни, 
описващи събраната информация. 

 
3.2. Осигуряване и обработка пространствените данни 

За целите на разработката са събрани и обработени вече съществуващи 
пространствени данни за териториите на УОГС. Компютърната обработка 
(конвертиране, трансформиране и съвместяване) на данните е изпълнена с 
различни софтуерни продукти. Интегрирането на данните, създаването 
тематични слоеве и протребителски приложения е направено в среда на 
избрания софтуерен пакет за ГИС MapInfo Professional. Извършено е 
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географско позициониране на изследваните обекти (опитни и пробни площи, 
учебни и производствени обекти, дендрариуми, демонстрационни маршрути, 
опитни полигони). 

Входните данни за двете стопанства включват графични (векторни и 
растерни) и неграфични (атрибутни) данни. Векторните данни се отнасят 
за горските и земеделските територии в границите на УОГС. Това са цифрови 
модели на горскостопанския план, картата на възстановената собственост 
(КВС) и плана за земеразделяне (ПЗ). Векторните данни са в стандартния 
формат ZEM [6] по землища в координатна система „1970 г.“ (КС 1970). 
Специализираните атрибутни данни (кадастрални и таксационни) са във 
формати ZEN, XLS, DBF и TXT. Графичните и геокодираните към тях 
атрибутни данни за земеделските територии (от слой CADASTER) са 
извлечени от ZEM файловете за землищата, попадащи в границите на УОГС. 
Графичните и геокодираните атрибутни данни за горските територии са 
получени след конвертиране от наличните ZEM файлове на действащия ГСП 
(и предходния ГСП) на съответното УОГС. Така са получени съответните им 
слоеве LESO и OLDLESO в структурата на БД на ГИС. 

Оригиналните растерни данни са цветни ортотрансформирани цифрови 
изображения по землища в универсална трансверзална Меркаторова 
проекция (UTM). Изображенията за двете стопанства са от 2006 г. и 2011 г. с 
пространствената разделителна способност (ПРС) 0,5х0,5 m. Те са 
предварително обработени за нуждите на общинските служби „Земеделие“ в 
UTM проекция и са орторектифицирани, а след това регистрирани в КС 1970 
в среда на MapInfo. Върху тях са наложени землищните граници и са 
записани във формат TIF. Всяко изображение има придружаващ World файл, 
позволяващ лесно въвеждане, мащабиране и позициониране в среда на ГИС. 
Като топографска основа са използвани сканирани с висока разделителна 
способност топографски карти за териториите на УОГС в М 1:25 000, както и 
свободно достъпни файлове на цифрови топографски карти в М 1:50 000 [7]. 
Данните за релефа са дигитализирани хоризонталите от топографските карти 
в М 1:25 000 с височина на сечението 10 m.  

При обработката на дългогодишните експерименти в опитните площи 
номерирането на подотделите, в които попадат, се променя при различните 
устройства на територията (през 10 години). Затова при изграждането на БД е 
акцентирано върху автоматизираното определяне на връзката между 
действащия план и предходните планове. За целта в среда на ГИС в случая е 
извършено графично припокриване между полигоните на слой LESO и слой 
OLDLESO. Тази връзка между „нов“ и „стар“ подотдел е основа за създаване 
на дългосрочни досиета на насажденията и опитните площи и осигурява 
възможност за анализ на динамиката в развитието им. 
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3.2. Проектиране на структурата на ГИС на УОГС 
Полученият набор от графични данни (векторни и растерни), покриващи 

териториите на УОГС, представлява графичния компонент на БД на ГИС. 
Той се състои от редица от слоеве, всеки от които е набор от хомогенни, 
функционално свързани елементи. Разделянето на слоевете се базира на 
взаимните логически връзки и на графичното изобразяване на еднородни 
множества от пространствени примитиви. Една от главните цели на това 
разделяне е да се опрости комбинацията от графични елементи, които се 
визуализират и анализират в даден момент в среда на MapInfo. При 
проектирането на основните слоеве (фиг. 1) са взети под внимание 
особеностите на графичните и атрибутните данни на УОГС. Тук базов слой е 
слоят LESO. Всеки слой е позиционно привързан (регистриран) към базовия 
в обща координатна система КС 1970.  

 

 
Фиг. 1. Обобщена структура на слоевете в ГИС на УОГС 

 
Векторните слоеве са съставени от графични обекти и са групирани 

според техния вид и комбинирани съгласно тяхната тематична 
принадлежност, съдържание, източник и времеви период. Растерните слоеве 
съдържат въведените растерни данни. Те са предназначени за контроли, 
извличане на допълнителни данни и характеристики за обектите. Векторните 
слоеве с площни обекти (отдели, подотдели, имоти) и техните атрибутни 
данни, се използват при изследването на насажденията и опитните площи. 
Състоянието и аранжирането на слоевете в MapInfo се управлява от 
потребителя чрез специален модул, а начинът на подредба и „тежестта“ им 
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зависи от съдържанието им и от изискванията потребителя. По подразбиране 
слоевете автоматично се подреждат отгоре надолу, като най-отгоре са 
векторните слоеве (с надписи, с условни знаци, с линии, с площи), а най-
отдолу са растерните слоеве. Веднъж създадени и активирани в дадена 
работна сесия на MapInfo, слоевете могат многократно да бъдат 
пренареждани, пренастройвани и комбинирани по различен начин и да 
служат при научните изследвания. За изграждане на атрибутната част на 
БД на ГИС е възприет релационният модел. Създадени са основните 
елементи от релационна БД – таблици с определена структура с дефинирани 
връзки между тях на ниво отдели, подотдели и опитни площи. Извършено е 
проектиране на концептуално, логическо и физическо ниво (фиг. 2) [8]. 
Структурирани са таблиците със специални данни, като са избрани са тип и 
име на полетата (табл. 1). Осигурени са ключови полета за връзките между 
таблиците (фиг. 3 и фиг. 4). Проектирана и създадена е подходяща файлова 
структура, осигуряваща достъп до различните по тип и формат данни. 

 

 
Фиг. 2. Проектиране на БД 

 

 
Фиг. 3. Връзки между таблици с отдели, подотдели и опитни площи 

 

 
Фиг. 4. Ключови полета за връзките отдел-подотдел и подотдел-опитна площ  
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Таблица 1. Специализирани данни за горските насаждения на ниво подотдел 

 
 

4. Разработка на тематични приложения за научни изследвания в среда 
на ГИС 
 
4.1. Тематични слоеве с данни за опитните площи 

Освен основните слоеве в ГИС на УОГС (фиг. 1) са създадени още 
комбинации от графични данни, ориентирани към опитните площи и научно-
приложните задачи при тяхното изследване (т. .2). Текущото състояние на 
слоевете, необходими за избрана дейност, се записва в среда на MapInfo в 
специален текстови файл. В него са описани всички отворени файлове и 
активни прозорци, включително размера и позицията им на екрана; 
временните таблици, получени вследствие на заявки; получените диаграми; 
тематични карти, легенди; създадените обекти в служебния слой; етикетите и 
всички видове настройки на шрифтове, условни знаци, линии и текстури, при 
визуализация на графичните обекти. Тези файлове (Workspace) подсигуряват 
на изследователите бърз достъп до набор от слоеве, тематично аранжирани за 
визуализация, анализ или печат при изпълнението на конкретна задача в 
опитните площи, без да повтарят рутинни стъпки. Получените крайни за 
потребителите са продукти във вид на карти, схеми, фотокарти, анализи и 
макети, подготвени за визуализация или печат (фиг. 5 и фиг. 6). 

 
4.2. Надграждане на БД на ГИС с атрибутни данни за опитни площи 

Атрибутната част от БД на опитните площи е разширена с данни на 
всички нива – (фиг. 7). Извършена е актуализация на информацията в 
регистрите на опитните площи на УОГС „Петрохан“ и УОГС „Г. Аврамов“. 
Допълнени са списъците с опитните площи по катедри. За всяка опитна площ 
е подготвено досие с материалите от теренните работи и обработката им. 
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Фиг. 5. Учебни обекти, хидростационар и дендрариум на УОГС „Петрохан“ 

 

 
Фиг. 6. Опитни площи, екологичен и хидростационар на УОГС „Г. Аврамов“ 

 

 
Фиг. 7. Структуриране на БД за опитните площи в УОГС 
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Разширяването на атрибутните данни, геокодирани към векторните 
слоеве на опитните площи и учебни обекти, е основа за оптимизиране на 
процесите на търсене и избор на опитни обекти. Анализът на данните за 
опитните площи и извличането на нови данни за тях от изградената вече 
специализирана БД се извършва чрез система за управление на БД на 
софтуера за ГИС. За всяка опитна площ от регистрите на УОГС се изработва 
специален стандартен формуляр (паспорт). Той съдържа общи данни 
(фиг. 7) и специални характеристики според типа на опитната площ. Тези 
показатели се попълват от специализираните формуляри (таблици), 
възприети за всяка конкретна област на научно изследване. Следваща стъпка 
е получаването на нова средностатистическа и обобщена информация със 
средствата на ГИС, която е предназначена за представяне и публикуване на 
по-широк кръг от потребители. За дигиталната обработка и пространствения 
анализ на БД са използвани специализираните модули за заявки на софтуера 
за ГИС. Крайните резултати включват геокодирани данни на атрибутната БД 
на опитните площи в УОГС, разширени и обновени регистри и унифицирани 
паспорти на опитните площи. 
 
4.3. Поддържане на информацията за опитните площи на УОГС 

Дадена опитна площ от регистъра на УОГС се изследва от определена 
катедра. За целта съответния екип преподаватели разработва дългосрочна 
програма за изследване и обработка на получените данни от теренните 
измервания. При работата по научно-приложни теми в опитните площи се 
прави периодична инвентаризация; установяване на структурата на 
изследваните обекти; проследяване на протичащите динамични процеси; 
класификация и анализ на изследваните явления; прогнозиране на темповете 
на развитие; препоръки за стопанисване на изследваните площи; обследване 
на здравословното състояние на екосистемите. 

Данните от разработваните теми се документират и се представят в 
специални отчети. В продължение на десетки години всяка катедра поддържа 
досиета на опитните площи, които съдържат различни документи – описания, 
схеми; карнети, формуляри, подробни данни; карти и регистри с координати, 
фотоснимки и изображения; обработени данни и резултати; предписания; 
паспорт на опитната площ. Примери за дългогодишно обследване на 
природните процеси по плана на ЛТУ са създаването на опитни таксационни 
пробни площи и опитни култури, изследвания на ветровални площи, 
поддържане на дендрологични колекции, семепроизводствени градини, 
производство на фиданки от семена и др. Повечето опитни площи са 
подходящи както за научноизследователска работа, така и за образователни и 
демонстрационни мероприятия на ЛТУ. Периодично повтаряните измервания 
в опитните обекти и получените данни се въвеждат в БД на ГИС и се 
актуализират своевременно. Специализираните ГИС на УОГС от настолен 
тип са инсталирани в двете стопанства и се ползват в реални условия от 
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специалистите в ежедневната и в изследователската работа. Въз основа на 
разширените БД на опитни площи и учебни обекти са създадени 
специализирани приложения и крайни продукти за изследователите и 
учебния процес. Част от общата информация за опитните площи може да се 
предоставя за свободен достъп от потребителите от ЛТУ. 

 
5. Заключение 

В резултат на структурирането на входните данни за двете учебни 
стопанства са създадени релационни БД, физически реализирани чрез 
подходящо избран софтуер за ГИС. Проектирането на специализираните БД 
на ГИС на опитните площи е съобразено с нормативните изисквания и с 
нуждите на изследователския процес в ЛТУ. Оптимизацията на 
разработените ГИС на УОГС е по отношение на структурата и съдържанието. 
Извършен е контрол, уплътняване и поправка на БД. В структурата на БД са 
добавени подходящи полета и ключове в таблиците за връзка между 
основните таблици и слоеве (на действащ и предходен ГСП, опитни площи, 
учебни обекти). Съдържанието на вече изградените БД на ГИС за двете 
стопанства е допълнена с нови компоненти – оптимални по брой и вид 
специализирани слоеве и тематични приложения за научноизследователска и 
учебна работа в опитните площи. Разработката на БД на ГИС за опитните 
площи на УОГС е пряко насочена към постигане на интеграция на данните от 
различни източници и научни области. Решаването на научни и научно-
приложни проблеми в среда на ГИС намалява времето за обработка и анализ 
на данните от изследователите и повишава точността на получените резутати. 
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Abstract. In this article it is proposed a comparative analysis, used for ecological 
assessment of the management decisions related to the electrical power supply in the railway 
transport. The benefits from a management decision for supplying the railway carriers with 
electricity from nuclear source are evaluated. The real power supplying situation is 
compared to an alternative scenario, in which the electricity is provided from the national 
electricity mix. The evaluation covers some of the main directions of the passenger flows in 
The Republic of Bulgaria for a period of 30 years. It includes some of the main indicators 
for assessment the negative environmental impact of the passenger railway transport. 
Keywords: ecological assessment, management decisions, power supplying, environmental 
impact, railway transport 
 
1. Въведение 

През 2007 г. Национална компания железопътна инфраструктура 
(НКЖИ), взема решение на управленско ниво да регистрира свое дъщерно 
предприятие  - „ТРЕН“ – ООД, което през 07.06.2008 година, стартира своята 
дейност [1]. Дружеството има лиценз за електроразпределител и към момента 
тяговата електроенергия за железниците се доставя от него. Основната 
дейност на дружеството е да купува електроенергия от производители на 
свободния пазар, най-вече от АЕЦ „Козлодуй“, и да я продава на Български 
Държавни Железници и другите железопътни превозвачи [1]. Целта е да се 
намалят разходите за електроенергия, тъй като цената на електроенергията 
произведена от АЕЦ „Козлодуй“ е най-ниска. Същевременно с това, с 
използването й се осигуряват минимални отделяни емисии и опазване на 
околната среда. АЕЦ „Козлодуй“ отговаря на високите екологични 
изисквания на протокола от Киото и не отделя никакви парникови газове в 
атмосферата [2]. Тъй като при производството на електроенергия в ядрените 
електроцентрали не се изгарят  никакви изкопаеми горива, в процеса не се 
емитират и никакви вредни емисии замърсители на въздуха. Така, чрез 
използването на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“, вредните емисии от 
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електрифицирания железопътен транспорт са свързани само с 
производството и поддръжката на инфраструктурата и тяговите състави.  

Обект на екологичната оценка на взетото управленско решение са 
пътническите превози с железопътен транспорт по 5 основни направления и 
11 пункта на зараждане и погасяване на пътникопотоци или общо 110 
релации от железопътната мрежа на България. Периода, за които е направена 
екологичната оценка е 30 години - от 2011г. до 2041г. В нея са оценени 
основни външни ефекти, които оказват отрицателно въздействие върху 
въздуха и климата. При тяхното оценяване са използвани четири показателя, 
които отчитат косвените емисии от железопътния транспорт върху околната 
среда (таблица 1). Отчетени са само въздействията върху околната среда 
свързани с експлоатацията на тяговия състав и източника му на 
електроенергия. Не са включени ефектите в резултат на използването на 
земята, шума, изчерпването на озоновия слой, както и ефектите от 
изграждането и поддръжката на транспортната инфраструктура, както и 
производството и поддръжката на тяговия състав. 
 

Таблица 1. Показатели за въздействието върху околната среда 
Показатели Ефекти 

CO2 Емисии на въглероден 
диоксид 

Парников ефект 

HC Въглеводороди Токсичност за човека, смог 

NOx Емисии на азотни оксиди Вкисляване на почвите и водите, еко-
токсичност, токсичност за човека, смог 

PM Прахови частици  Токсичност за човека, смог 
 

Емисиите от пътническите превози с влакове с електрическа тяга са 
косвени емисии от производството на електроенергия и зависят главно от 
използвания енергиен микс на тяговата електроенергия. Във връзка с това 
оценката е направена за варианти в зависимост от източника на 
електроенергията, която се използва.  
 
2. Методология на изследването 

Екологичната оценка от предприетите управленски решения е 
направена, като е разработен вариант, при който електроенергията за 
железопътните превози е набавяна от енергийния микс за страната. Такава е 
ситуацията в много страни по света [3]. 

При производството на електроенергия, основния източник на емисии са 
топлоелектрическите централи. В модела, вредните емисии за 1 kWh 
произведена електроенергия, са определени са по следния начин: 
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• От енергийната стратегия на страната до 2020 г. [4] e oпределен 
енергийния микс за всички години през разглеждания период (2011-2041г.),  
като след 2030 г. е прието да се запазва дяловото разпределение (фиг.1).  
 

 
 

Фиг. 1. Енергиен микс на страната за разглеждания период 
Източник: Собствени изчисления 

 
• Анализирани са данни за изразходваните количества енергия по 
видове горива за производство на електроенергия в топлоелектрическите 
централи. На фиг. 2 е представен енергийния микс на страната за 2011 г., 
като делът на топлоелектрическите централи е разделен спрямо количествата 
горива, вложени в производството на електроенергия. 
 

120



 
Фиг. 2. Енергиен микс за 2011 г. по видове вложени горива 

Източник: Собствени изчисления 
 
• Общите количества вредни емисии отделени от топлоелектрическите 
централи за производството на електроенергия, са определени с използването 
на специфични фактори за вредни емисии за всеки вид гориво. За 
специфичните фактори за парникови газове са ползвани данни от 
„Ръководство за определяне на количествата парникови газове на 
Междуправителствената експертна група по изменение на климата“ [5], а за 
другите видове замърсители от „Ръководство за замърсяването на въздуха на 
Европейската комисия по околна среда“ [6]. 
• Определени са специфичните емисионни фактори за производство на 
1 kWh електроенергия в зависимост от енергийния микс на страната. 
• Количеството на потребената електроенергия по разглежданите 
направления е определено чрез специфичното енергийно потребление за 1 
пътниккилометър за страните членки на международния съюз на 
железниците (UIC) [7]. За специфичното енергийно потребление за 1 
пътниккилометър е приета средната стойност за всички страни членки за 
2010 г. - 0,116 kwh/pkm [7].  
• Чрез специфичните емисионни фактори и енергийно потребление са 
изчислени количествата вредни емисии по видове замърсители за всяко 
разгледано направление. 

В направената екологичната оценка е отчетено естествено нарастване на 
броя на пътниците с 1,03%1 на година. Изчислените косвени емисии, както 
общите така и тези отнесени пътник километър, се явяват спестени в резултат 

1 Според експертна оценка 
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от взетото управленско решение за използване на електроенергия от АЕЦ 
„Козлодуй“. 
 
3.  Екологична оценка 

Видно от резултатите (фиг.3) за екологичната оценка на емисиите на 
въглероден диоксид, в периода от 2011 г. до около 2030 г., емисиите бележат 
спад последван от постепенното има увеличение след 2030 г. Този спад се 
обяснява с това, че  до 2030 г. делът на топлоелектрическите централи от 
общия енергиен микс за страната се прогнозира да намалее до около 36% [4], 
при дял от приблизително 53% през 2010 г. След 2030 година количествата 
косвени емисии на въглероден диоксид (СО2) започват да нарастват тъй като 
дела се запазва от 2030 година до края на разглеждания период, а пътниците 
в железопътния транспорт имат естествено нарастване с 1,03% годишно. 

Този спад се отчита и при емисиите отнесени на грам на пътник 
километър. Спадът се наблюдава до към 2030 година, след което делът им се 
запазва до края на разглеждания период (фиг.4). Анализът показва, че 
въпреки намаляващия дял на електроенергията от топлоелектрическите 
централи при формиране на енергийния микс, специфичните стойности за 
отделен въглероден диоксид на пътниккилометър доближават тези при 
автомобилния транспорт. Целите на Европейската комисия са, към 2021 
година средното количество на отделен въглероден диоксид за автомобилите 
в Европейския съюз да намалее до 95 г/км [8]. При среден брой пътници в 
автомобил от 1,5 [9], емисиите на пътниккилометър се изчисляват на около 
63 г/пкм, а изчисленията от модела показват стойности от 53 г/пкм за 
железопътния транспорт. Направената оценка показва, че взетото 
управленско решение за източник на електроенергията АЕЦ „Козлодуй“, 
запазва конкурентните предимства на железопътния транспорт, относно 
екологичността му. 
 

  
Фиг. 3. Количества емисии    

въглероден диоксид                        
Фиг. 4. Специфични количества 

емисии въглероден диоксид 
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Анализа относно количествата емисии на азотни оксиди (NOx) отчита 
тенденция на плавно намаление до 2030 г, след която започват да нарастват 
(фиг.5). Това се дължи отново на запазващият се дял на топлоелектрическите 
централи в енергийният микс на страната след 2030 г., както и на 
естественото нарастване броя на пътниците с 1,03% на година.  

При емисиите отнесени на пътниккилометър се наблюдава същата 
тенденция на плавно намаляване до 2030 г., след което запазват стойността 
си до края на разглеждания период (фиг.6). Сравнено със специфичните 
емисии азотни оксиди (NOx) на пътниккилометър с автомобилен транспорт 
за Европейския съюз (по данни за 2009 г.), данните от модела сочат, че 
железопътния транспорт е по-голям замърсител - 0,277 г/пкм с автомобилен 
транспорт за 2009 г. [10] и 0,282 г/пкм за железопътния транспорт от модела 
за 2011 г. 
 

  
Фиг. 5. Количества емисии азотни 

оксиди                                              
Фиг. 6. Специфични количества 

емисии азотни оксиди 
 

Анализа относно количествата емисиите на въглеводороди (HC) отчита 
същата тенденция и причини, като отчетените за азотните оксиди (фиг.7). 
Относно стойностите за специфичните количества емисии на 
въглеводородите, те са значително по-ниски от тези при автомобилния 
транспорт, тъй като са характерни предимно за двигателите с вътрешно 
горене, а не толкова при изгарянето на въглища в топлоелектрическите 
централи (фиг.8). 
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Фиг. 7. Количества емисии 

въглеводороди                                 
Фиг. 8. Специфични количества 

емисии въглеводороди 
 

Анализа на количествата отделени прахови частици (PM) показва 
тенденция на намаляване съответно с намаляващия дял на 
топлоелектрическите централи във формирането на енергийния микс до 2030 
г., след което бележат плавен ръст поради естественото нарастване на броя на 
пътниците през годините (фиг.9).  

Емисиите отнесени на пътниккилометър в началото на разглеждания 
период са значително по-малки от средните за автомобилния транспорт в 
Европейския съюз [11]. Но от средата на периода емисиите на PM достигат 
до 0,004 г/пкм и стойността се запазва до края на разглеждания период 
(фиг.10). 

При автомобилния транспорт се очаква високите екологични 
изисквания на евро-стандартите (Евро 5 и Евро 6) да доведат до значително 
намаление на отделяните емисии на прахови частици от автомобилите и 
стойностите на пътниккилометър значително да намалеят. 
 

  
Фиг. 9. Количества емисии прахови 

частици                                             
Фиг. 10. Специфични количества  

емисии прахови частици 
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4. Заключение 
Въпреки, че екологичната оценка е направена само за 34% от 

извършените пътнически превози с железопътен транспорт в страната, тя 
показва, че взетите управленски решения за ползването на електроенергия от 
АЕЦ „Козлодуй“ са ефективни от екологична гледна точка. В резултат от тях 
са спестени над 40 хиляди тона въглероден диоксид, над 120 тона азотни 
оксиди, над 3 тона фини прахови частици и над 0,6 тона въглеводороди 
годишно, само от разглежданите направления. В резултат на тези решения, 
железопътния транспорт запазва характеристиката си на щадящ околната 
среда транспорт. 
 
Литература 
1. Grant Thornton, Godishen konsolidiran doklad za deynostta. Doklad na nezavisimiya 

oditor. Konsolidiran finansov otchet. DP "NK ZHI", 2013. 
2. Internet adres na Atomna elektrotsentrala "Kozloduy" Online. Available: 

http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=about_aec&p1=company_profile . 
3. IEA/UIC, Railway Handbook 2014.” 2014. 
4. Ministerstvo na Ikonomikata, Energiyna strategiya na Republika Balgariya do 2020 g. 

2011. 
5. IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 2006. 
6. EMEP/EEA, EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook. 2009. 
7. UIC, Energy consumption and CO2 emissions 1990-2010 European data overview, 

2012. 
8. European Commision, Road transport: Reducing CO2 emissions from vehicles. Online.. 

Available: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/index_en.htm. Accessed: 
20-Mar-2015.. 

9. A. MF, MTITS, NK ZHI, Metropoliten EAD, Ukazaniya za izgotvyane na ARP v 
transportniya sektor. 

10. EEA, Specific emissions of NOx per passenger-km or tonne-km and per mode of 
transport.. 

11. EEA, Specific emissions of PM per passenger-km or tonne-km and per mode of 
transport..  

 

125



РОЛЯТА НА ПОРТФОЛИО МЕНИДЖЪРА ЗА 
ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНОТО 

ПОРТФОЛИО 
 

THE ROLE OF THE PORTFOLIO MANAGER FOR THE 
EFFECTIVE PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT 

 
Lilyana Stankova 

 
University of National and World Economy, Bulgaria,  

 E-mail: l_stankova@unwe.bg  
 

Abstract. Whenever the number of simultaneously implemented projects increases, the 
desired quality can hardly be achieved without a proper methodology, applied in the whole 
organization. Effective management of the different projects is no longer sufficient and the 
role of project portfolio management becomes more and more topical and required. One of 
the key figures for achieving effective project portfolio management is the portfolio 
manager. The expertise and skills that portfolio managers have to possess exceed the 
ones of the project managers since portfolio managers must have a broad view of all 
ongoing projects altogether. The purpose of this report is to clearly define the role of the 
portfolio manager and on this basis to identify the key skills that he has to possess.  
Keywords: project, project portfolio management, portfolio manager.   
 
1. Въведение 

Един много важен напредък при организациите през последните години е 
значителното развитие на работата по проекти в различните отрасли и 
сектори. От една страна съвременните организации все по-често използват 
проектно-ориентирания подход като отговор на динамично променящата се 
външна среда – засилващата се конкуренция, нуждата от навременна и 
адекватна реакция на промените на пазара, необходимостта от бързо 
адаптиране към измененията на средата, ограничените ресурси са част от 
основните причини, които налагат използването на принципите и методите за 
управлението на проекти в организациите. От друга страна, първо големият 
брой теоретични разработки и проучвания за успешната реализация и 
управление на даден проект потвърждават този напредък и второ 
литературата в областта на управлението на проекти се увеличава, като 
изтъква значението на ефективните и ефикасни практики по управление на 
проекти за дългосрочния успех и конкурентоспособността на организациите.  

В стремежа си да отговорят адекватно и своевремнно на пазарните 
потребности и да максимизират печалбата организациите най-често 
увеличават броя на проектите, които реализират. По този начин те формират 
проектно портфолио, тъй като има наличие на „набор от проекти или 
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програми, управлявани паралелно в рамките на дадена организация с цел 
реализиране на поставените стратегически цели“ [1]. 

Управлението на портфолиото от проекти в рамките на проектно-
ориентираната организация, както отбелязва М. Александрова, „се счита за 
сравнително ново управленско умение, изискващо специфичен управленски 
процес и методи“ [2]. Едно от ключовите действащи лица за ефективното и 
ефикасно управление на портфолио от проекти е портфолио мениджърът. 
Компетенциите и уменията, които той трябва да притежава, са повече от 
тези на ръководителите на проекти, тъй като портфолио мениджърите 
трябва да имат всеобхватен поглед върху всички текущи проекти. Докато 
литературата до голяма степен разглежда предимно профилите на 
проектните ръководители, ролята и профилът на портфолио мениджъра 
остава недостатъчно изследвана тема.  

В тази връзка целта на настоящия доклад е да се дефинира ясно ролята на 
портфолио мениджъра и на тази база да се изведат ключовите умения, които 
той трябва да притежава и които обуславят ефективното протичане на всички 
проекти, включени в  дадено портфолио. За ефективното реализиране на 
поставената цел е необходимо първо да се направи преглед на литературата 
за изясняване ролята и профила на проектния ръководител, тъй като много от 
характеристиките на ръководителите на проекти са основополагащи за 
изясняване ролята и профила и на портфолио мениджъра. След това на базата 
на изведените изводи ще се изведе и спецификата на ролята и профила на 
портфолио мениджъра. 
 
2. Проектен ръководител 

Основната задача на проектния ръководител е да взима решения как най-
ефективно да използва ресурсите, с които разполага, за да постигне 
поставените цели. За тази цел той трябва да измерва регулярно реалните 
резултати от проектните дейности, да ги сравнява с плановите показатели и 
да предприема незабавни коригиращи мерки в случай на необходимост и е 
важно да познава целия процес в хода на изпълнението на проекта.  

G. Gray и E. Larson (2003) включват два аспекта в този процес. Първият, 
това е техническата страна на процеса на управление и в него влизат 
дейностите, свързани с планирането на проекта, разпределянето на 
ресурсите, организирането на работата, управлението на разходите, контрола 
и управлението на риска. Тази техническа страна на проекта определя 
границите и мащаба на проекта. Вторият аспект е социокултурният. В него се 
включват мотивацията на екипа, управлението на взаимоотношенията, 
управлението на конфликти, справянето с кризисни ситуации. За разлика от 
първия, този включва много повече противоречиви, неясни, парадоксални 
процеси. Вниманието тук се съсредоточава върху създаването на вътрешна, 
временна социална среда, обединяваща способностите на различни 
специалисти, работещи по изпълнението на целите на проекта [3]. 
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Ръководителят на проекта трябва да усеща климата и културата на 
проекта, да стимулира екипната работа, да генерира нови идеи, да поддържа 
високи нива на лична мотивация толкова добре, колкото и добре да се справя 
с бързото разпознаване и отстраняване на проблемите, застрашаващи  
изпълнението на проекта.  

През 1970 г. Wilemon и Cicero акцентират на четири ключови умения на 
ръководителите на проекти, които остават актуални и приложими и в 
настоящия момент. Уменията, посочени в тяхната статия са – умения за 
управление на междуличностните взаимоотношения в рамките на проекта, 
умения за поддържане на баланс между техническите и управленските 
функции, които изпълнява проектния ръководител, умения за справяне с 
рисковете, свързани с управлението на проекта и умения за съобразяване с 
наличните ресурси и ограниченията в организационен план [4]. 

Товб и Ципес (2003) разглеждат управлението на проекти като 
структуриран процес, който включва следните етапи: формулирaне и 
съгласуване на проектни цели, планиране на пътя за тяхното постигане, 
изпълнение на включените в проекта дейности и успешно завършване на 
проекта – реализиране на целите, които са поставени в началото. Авторите 
обръщат внимание, че така представен процесът, който извежда 
управлението на проекти, описва идеалната ситуация, където има пълно 
припокриване на планираните с реално изпълнените проектни дейности. 
Според Товб и Ципес е много трудно да се направи реалистичен план за 
изпълнението на проектните дейности, които в повечето случаи имат 
уникален характер, и поради тази причина те извеждат като главна задача на 
ръководителя на проекта осъществяването на постоянен контрол върху 
изпълнението на проекта. Те наблягат върху важността от развитие на 
умения като адаптивност, вземане на решения и разрешаване на проблеми, 
организационни умения и ориентация към постигане на резултат [5]. 

Meredith & Mantel (2009) включват цяла глава в своя труд “Управление 
на проекти“, посветена на ролята на проектния ръководител. Те извеждат 
основните отговорности на ръководителите на проекти като първо ги 
съпоставят с функционалните ръководители; описват трите най-важни 
отговорности на проектните ръководители – към организацията, в рамките 
на която се реализира проекта, към проекта и клиента, ползвател на 
резултатите от проекта и към проектния екип; формулират изискванията към 
проектните ръководители – умения за ефективно и ефикасно управление на 
ресурсите, необходими за изпълнението на проекта, умения за мотивация на 
проектните екипи, умения за справяне с възникналите трудности и проблеми 
в хода на проекта, умения за ефективна комуникация и умения за 
управление на риска. Meredith & Mantel са едни от първите автори, които 
обръщат внимание на въпросите, свързани с правилния подбор на проектен 
ръководител като посочват, че изборът на проектен ръководител е един от 
ключовите въпроси, предопределящи успешната реализация на проекта.  
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В края на главата, посветена на ролята и отговорностите на проектните 
ръководители Meredith & Mantel публикуват резултатите от проведено 
допитване до 287 ръководители на проекти, което включва два отворени 
въпроса: Кои са най-честите проблеми, с които се сблъсква ръководителя на 
проекта? и Какви качества и умения трябва да притежава ръководителят на 
проекта, за да бъде успешен? На базата на контент анализ изследователите 
извеждат следните резултати.  

Най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват проектните 
ръководители са: неадекватни ресурси, нереалистични срокове, формулиране 
на неясни цели, прекалена заетост на участниците в проекта, лошо 
планиране, неефективни комуникации, промени в целите и конфликти между 
отделните звена, включени в изпълнението на проекта. Качествата и 
уменията, които проектните ръководители извеждат са: комуникационни 
умения (слушане и убеждаване), организационни умения (планиране, 
целеполагане и анализ), умения за изграждане на екип (емпатия, мотивация и 
солидарност), лидерски умения (пример за подражание, енергичност, визия 
за бъдещето, умения за делегиране и позитивна нагласа), личностни качества 
и умения (гъвкавост, креативност, търпение и постоянство) и технически 
умения (опит и знания за управление на проекти) [6]. 
 
3. Портфолио мениджър 

Стандартът за портфолио мениджмънт на PMI (Институт за 
управление на проекти) представлява резюме на добрите практики в 
областта на портфолио мениджмънта. Той съдържа указания за управление 
на проекти и портфолио от проекти и програми, които трябва да бъдат 
използвани в една организация с цел ефективно и ефикасно управление на 
проектите. Първото му издание излиза през 2006 г., второто – през 2008 г., 
а третото – през 2013 г. Последното издание на Стандарта е с по-голям 
размер и вече съдържа почти двойно по-голям обем информация в 
сравнение с второто издание. Освен по-подробното описание на процесите 
по управление на портфолио от проекти, ролята на портфолио мениджъра 
е също много по-широко застъпена. 

Раздел 1.8 от второто издание на Стандарта дефинира портфолио 
мениджъра „обикновено мениджър от средно или висше ниво на управление, 
който е отговорен за мониторинга и управлението на възложените 
портфолиа“ [7]. Новото, трето издание дава доста по-обстойна дефиниция – 
„портфолио мениджърите са отговорни за изготвянето на портфолио 
мениджмънт процеса. Докато програмните и проектните ръководители се 
грижат „работата да се върши правилно“, то портфолио мениджърите се 
грижат „да се върши правилната работа“. Портфолио мениджърите 
получават информация за изпълнението и развитието на компонентите на 
портфолиото и докладват пред ръководния орган за управление на 
портфолиото как компонентите на портфолиото като цяло се съотнасят 
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спрямо стратегическите цели и след това дават съответни препоръки или 
възможности за действие. Те също така се грижат графиците за процесите по 
управление на портфолиото да бъдат спазвани и поддържани и 
ръководителите на отдените проекти, включени в портфолиото да получават 
и предоставят информацията, която се изисква за процесите по управление 
на портфолиото. Те са основното свързващо звено между ръководителите на 
проектите, които са включени в портфолиото и всички останали 
заинтересовани страни [8]. 

Длъжността на портфолио мениджъра се издига от „мониторинг и 
управление“ до подсигуряване на съгласуваността на портфолиото с 
бизнес стратегията. Докато второто издание съдържа само пет ключови 
отговорности на портфолио мениджърите, то третото издание посочва 12. 
Раздел 1.8 от Стандарта посочва следните задачи: Установяване и 
поддържане на рамка и методология за портфолио мениджмънт в рамките 
на организацията; Установяване и поддържане на съответни процеси по 
управление на портфолио; Направляване на процеса по избиране, 
определяне на приоритети, балансиране и прекратяване на компоненти на 
портфолиото с цел осигуряване съответствието със стратегическите цели 
и приоритетите на организацията; Установяване и поддържане на уместна 
инфраструктура и системи за поддържане на процесите по управление на 
портфолиото; Непрекъснато преразглеждане, преразпределяне, 
преопределяне на приоритети и оптимизиране на портфолиото с цел 
осигуряване на постоянно съответствие с развиващите се цели на 
организацията и пазарни възможности и заплахи; Осигуряване на 
ключовите заинтересовани лица на своевременна оценка на избора на 
компоненти на портфолиото, определянето на приоритети и изпълнението, 
както и определяне на проблемите и рисковете на ниво портфолио, които 
влияят върху изпълнението; Измерване и мониторинг на стойността на 
организацията чрез мерни единици и цели, свързани с изпълнението на 
портфолиото; Спазване на законовите и нормативни изисквания; 
Удовлетворяване на информационните нужди на сегашните и бъдещите 
заинтересовани лица; Съдействие за взимането на решения на ниво 
старши служители чрез осигуряване на своевременна и последователна 
комуникация със заинтересованите лица по отношение на развитието, 
промените и въздействието върху компонентите на портфолиото; 
Въздействие за активно ангажиране на висшия мениджърски състав с 
целите на портфолиото и спонсориране на всеки компонент на 
портфолиото при стартирането му и Участие в прегледи на програми и 
проекти, включващо съдействие на ниво старши служители и мениджмънт 
и тяхното активно ангажиране при взимането на ключови решения.  

Така Стандартът за портфолио мениджмънт представя един 
мениджър, който се явява посредник между проектните ръководители и 
висшите мениджъри и който трябва да притежава специфични качества, 
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знания и умения. По-конкретно Стандартът представя ролята на 
портфолио мениджъра като „пазител“ на бизнес стратегията – лице, което 
е способно да избере „точните проекти“ за портфолиото и ефективно да ги 
представи на ръководството на организацията. Както всяко едно указание 
Стандартът възприема за установена ролята на един идеален профил на 
портфолио мениджъра.  

Много научни публикации ограничават анализа си единствено до 
споменаването на портфолио мениджърите, докато Blomquist и Müller (2006 
г.) са едни от малкото автори, които разглеждат подробно тяхната роля. 
Според Blomquist и Müller в зависимост от възложените им отговорности, 
портфолио мениджърите могат да бъдат или по-скоро административен 
персонал (вид мениджър на данни), или да имат възможност да моделират 
бъдещето на дружеството чрез своето влияние (вид стратегически 
съветник), или нещо по средата. Административната функция е основно 
ограничена до събиране и разпределяне на съответната информация за 
лицата, отговорни за взимането на решения. От друга страна функцията на 
моделиращото лице е свързана с въвеждането на промени и нагаждане на 
портфолиото към стратегията, като в този случай портфолио мениджъра 
се явява като стратегически съветник на висшето ръководство [9]. 

Вземайки предвид тези основни положения D. Jonas (2010 г.) 
разглежда портфолио мениджъра и дефинира ролята му като планиране и 
контролиране на сложния пейзаж на изпълнение на множество проекти; 
внедряване на практики по управление на портфолио от проекти като 
организационна иновация и посредничество при конфликти между 
функционалните и проектните ръководители. Авторът обръща внимание, 
че предоставянето на правомощия на портфолио мениджъра би разклатило 
„крехкия“ баланс на силите между висшите мениджъри, функционалните 
мениджъри и проектните ръководители. Това би могло да доведе до 
напрежение между мениджърите и новата роля на портфолио мениджъра 
да повлияе отрицателно за цялостния процес по управление на 
портфолиото [10]. 

Напрежението между висшите мениджъри, функционалните 
мениджъри и портфолио мениджъра в процесите по управление на 
портфолиото е анализирано и от Beringer, Jonas и Kock. Те разглеждат 
поведението на заинтересованите лица и тяхното взаимодействие в 
управлението на портфолио от проекти в 197 организации, и по-конкретно 
изследват ефектът на интензитета на ангажираност на заинтересованите 
лица, участващи в портфолиото, върху успеха на портфолиото. Колкото до 
интензитета на ангажираност на самите портфолио мениджъри, при 
незрелите системи за управление на портфолио, влиянието на портфолио 
мениджърите върху ръководенето на портфолиото е незначително. В 
същото време, преките мениджъри са склонни да се възползват от 
позицията си при управлението на ресурсите [11]. 
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Въпреки тези напрежения и предизвикателства в организацията, 
портфолио мениджърът трябва да тласка напред трансформациите и 
иновациите в организацията. Kissi, Dainty и Tuuli, (2013 г.) изследват 
прякото и непряко влияние на трансформационното лидерско поведение 
на портфолио мениджърите върху качеството на проектите. Установява 
се, че това влияние е положително и значимо. Проучването потвърждава 
значимостта на портфолио мениджърите при подобряването на качеството 
на проектите и посочва колкото е нужно на организациите, работещи с 
проекти, да култивират трансформационно лидерско поведение в самите 
себе си [12]. 

 
4. Изследвания за ролята на портфолио мениджъра 

С нарастващото значение на портфолио мениджмънта в съвременните 
организации, ролята на портфолио мениджърът придобива все по-голяма 
важност. Същевременно съществуващите изследвания, касаещи 
управлението на портфолио от проекти и по-конкретно ролята на 
портфолио мениджъра в този процес са твърде малко, тъй като по-
голямата част от вниманието е насочено към проектните ръководители. 
Въпреки че тези две позиции със сигурност имат много прилики, ролята 
на портфолио мениджъра е уникална сама по себе си. Върху това 
акцентират и две от малкото изследвания, които се фокусират върху 
ролята на проектните мениджъри и които ще разгледаме по-долу. 

Авторите на първото избрано от нас изследване [13] Sergey Filippov, 
Roelof van der Weg, Frédérique van Ogtrop, Paul Beelen и Herman Mooi 
акцентират върху факта, че наличната литература представя профил на 
един „идеален“ портфолио мениджър, докато те в своето изследване 
показват както концептуално, така и емпирично, че трябва да се търси 
малко по-разнообразен подход. Те прилагат знания от литературата, 
свързана с организационното поведение, и развиват представата за 
организационната ангажираност на портфолио мениджъра. Авторите 
разработват аналитичен модел, който комбинира два ключови аспекта за 
изясняване ролята на портфолио мениджъра. Базирайки се на извода, до 
който достигат редица автори (Kangis & Lee-Kelley, 2000; Turner & Müller, 
2005; Müller & Turner 2010 и др.), а именно че управленският стил на 
проектния ръководител трябва да се избира и коригира в зависимост от 
естеството на конкретния проект Sergey Filippov, Roelof van der Weg, 
Frédérique van Ogtrop, Paul Beelen и Herman Mooi твърдят, че управленският 
стил на портфолио мениджъра трябва също така да се разглежда през 
призмата на цялостния подход и управленски принципи, които се използват 
в организацията, където се реализира дадено портфолио. Това е и първият 
аспект в техния модел, който те наричат зрялост в областта на портфолио 
мениджмънта. Вторият изведен от авторите аспект се свързва директно с 
портфолио мениджъра и авторите го определят като приспособеност към 
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организационния контекст. Авторите изрично наблягат на разяснението, че 
имат предвид степентта на внедреност на мениджъра към организацията – 
формалната и неформалната позиция, която има мениджърът в 
организацията и възможността му да влияе на взимането на стратегически 
решения в организацията и няма за цел да оценява професионалната 
компетентност на мениджъра, неговите знания, умения и опит.  

Авторите твърдят, че нивото на фирмена зрялост в областта на 
портфолио мениджмънта определя конкретния профил на портфолио 
мениджъра, който трябва да се приспособи към организационния 
контекст. Освен научният принос, тяхното проучване дава и важни 
управленски насоки. Авторите съветват фирмите да „поставят точните хора 
на точната позиция“. За да се въведат ефективни промени в установените 
практики по портфолио мениджмънта и за да се направи крачка напред към 
ново ниво на зрялост организацията трябва да има силен, добре 
приспособен портфолио мениджър, способен да задвижи промяната. Един 
такъв портфолио мениджър е не просто експерт в управлението на проекти 
– той е и бизнес аналитик, който е способен да съветва ръководството на 
дружеството по стратегически въпроси.  

Авторът на второто проучване [14] Daniel Jonas дефинира портфолио 
мениджъра като централно координиращо звено, което консултира и 
съдейства на висшето ръководство със своите специализирани познания за 
практиките по управление на портфолио от проекти. Очаква се той да е 
основна фигура по отношение на основните управленски задачи, 
изпълнявани в рамките на процеса по управление на портфолио от проекти – 
събиране, анализиране и предоставяне на необходимата информация, 
взимане на решения, анализиране на средата, идентифициране на 
възможностите, управление на рисковете... 

Тъй като, според Jonas, една управленска роля не може да бъде 
дефинирана само чрез нейните управленски задачи, той избира признаците 
яснота на ролята и значимост на ролята, от официалната дефиниция за ролята 
на портфолио мениджъра, за основа на бъдещата си аргументация. По тази 
причина, според автора, е нужно да се разберат съответните параметри на 
тази роля и теоретичната й значимост първоначално без да се обвързва това с 
другите засегнати роли, а след това и във взаимодействието й с други 
централни управленски роли. Дефиницията на ролята на един служител е 
индивидуалното разбиране за това кои задължения и отговорности формират 
конкретната длъжност (Moideenkutty, 2009 и Morrison, 1994). Moideenkutty 
допълнително включва гледната точка на тези, които тълкуват задълженията 
на ролята. Придържайки се към това твърдение на Moideenkutty авторът 
предлага да се използва представата на висшето ръководство за ролята на 
портфолио мениджъра. Освен това предлага да се използва относителното 
въздействие на портфолио мениджъра върху системата за управление в 
сравнение с представата на висшето ръководство за въздействието на прекия 
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мениджър. Авторът обобщава, че според предходни проучвания се 
предполага, че мениджърите са по-ефективни, когато разбират какво трябва 
да се направи, докато неяснотата на ролята намалява качеството на работа 
(Hall, 2008; Tubre and Collins, 2000). В тесния контекст на управление на 
портфолио от проекти, въпросите, свързани с яснотата на ролята целят 
извеждането на формални диференцирани описания на ролята, така че всяка 
една задача да бъде изпълнявана изключително от предназначеното за нея 
лице, а не да се дублира или извършва излишна работа. Тя включва ясни 
дефиниции на целите и правомощията на портфолио мениджъра.  

Значимостта на ролята, от друга страна, е свързана с представата на 
висшето ръководство за това дали портфолио мениджърът е една от 
ключовите фигури за реализирането на стратегията на портфолиото. Това 
предполага висока степен на ангажираност при дефинирането на целите на 
портфолиото от проекти, висока ангажираност при направляването на 
портфолиото от проекти и решаваща роля за успеха на портфолиото. Авторът 
предлага да се анализира значимостта като второ измерение на дефиницията 
на ролята, като се сравни със значимостта на свързаната с нея роля на 
линейните мениджъри. Литературата дефинира значимостта на ролята чрез 
това до каква степен ролята се възприема като критична за цялостния успех 
на начинанието (Noble and Mokwa, 1999; Thorpe and Morgan, 2007). Ho (1996 
г.) допълнително посочва положителното влияние на високата значимост на 
ролята пряко върху качеството на дейността. Следователно за това проучване 
авторът приема, че високата значимост на ролята укрепва ролята на 
портфолио мениджъра и така увеличава степента на изпълнение на 
управленските дейности, а следователно има и положително непряко влияние 
върху успеха на системата. 

Като обобщение бихме могли да отбележим, че дефиницията, дадена от 
Jonas за ролята на портфолио мениджъра се състои, първо, от своята 
официална яснота по отношение на множеството задължения и отговорности 
в процеса по управление на портфолио от проекти и второ – от своята 
значимост за успеха на цялостната система, възприета от висшето 
ръководство. Тезата, която авторът излага и защитава е, че една ясно 
дефинирана роля на портфолио мениджъра, в комбинация с висока значимост 
на ролята, положително въздейства върху степента на изпълнение на 
управленските дейности по портфолиото от проекти. 

 
5. Заключение 

При нарастване броя на едновременно извършваните проекти 
постигането на желаното качество и прилагането на ефективно проектно 
управление не може да се постигне без методология валидна за цялата 
организация. Ефективното управление на отделните проекти вече не е 
достатъчно, а ролята на управлението на портфолио от проекти става все по-
актуална и необходима.  
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В тази връзка е от изключителна важност да се предприемат 
целенасочени действия по посока на развитие на компетенциите и уменията 
на портфолио мениджърите, които имат ключова роля за успешното 
изпълнение на всеки един проект, включен в проектното портфолио. 
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Abstract. The paper is focused on the options for implementation of some methods for 
selection of projects in the framework of project portfolio management. The activities and 
methodologies of project selection are reviewed at various stages of project portfolio 
management. Some directions for implementation of these methods are outlined as well as 
integrationg the methods within a decision support system. The main advantages and 
drawbacks of these methods are also discussed. 
Keywords: project portfolio, project portfolio management, project selection. 
 
1. Въведение 

Управлението на проектното портфолио е мощен инструмент в 
стопанската практика за операционализиране на стратегическите планове на 
организацията на етапа на тяхната реализация. Взаимовръзката между 
стратегическото планиране и проектно-ориентираното управление осигурява 
базата за успешното им интегриране и постигане на ефективност при 
изпълнението на стратегическите цели. В специализираната научна 
литература тази взаимовръзка се изследва често пъти фрагментарно, в 
рамките на някаква общо-теоретична конструкция, без да се предоставят 
практически ориентирани решения. Необходимо е потвърждение на 
значителното въздействие на проектите върху планираната стратегическа 
промяна, базирано на конкретни решения в проектно-ориентирани 
организации. 

Целта на настоящия доклад е да представи един от най-важните етапи на 
управлението на проектно портфолио, гарантиращ постигане на интеграция 
на стратегическото планиране и проктно-ориентираното управление – 
селектиране на проектите в рамките на балансирано портфолио. Обект на 
интерес са конкретните методи и модели за селектиране на проекти: 
стратегически-базиран модел (модел на Archer и Ghasemzadeh); комплексен 
модел на рейтинг-таблиците; полярна диаграма (сравнителен метод); метод 
на динамично позициониране на проекти. 
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Управлението на проектното портфолио се разглежда като управленски 
процес, чиято ключова роля се определя по отношение на селектирането и 
приоритизирането на паралелно и унифицирано управляваните проекти [7]. 
Докато управлението на проектното портфолио е насочено предимно към 
избора и съгласуваността на “подходящи” проекти, проектното управление е 
фокусирано върху “правилната” им реализация (чрез комплекс от методи и 
техники за управление на отделния проект), водеща до постигането на целите 
по най-ефективен начин [2]. 

 
2. Стратегически-базиран модел (модел на Archer и Ghasemzadeh) 

Стратегически-базираният модел осигурява обща рамка за селектиране 
на проекти при управление на проектното портфолио. На негова основа се 
разработват редица конкретни решения по отношение на този процес. В 
стремеж към търсене на некомплицирани процедурни решения процесът на 
селектиране на портфолиото се разделя на по-малки етапи, позволяващи на 
вземащите решения в организацията удачно да определят подходящите 
проекти, които безпроблемно биха били интегрирани в проектното 
портфолио. Основен принцип тук е управляващите портфолиото да не бъдат 
претрупвани с информация, а по-скоро трябва да им се предостави шанс да 
отсеят само тази, която им е необходима [3]. 

В модела са разграничени три фази на селекцията, включващи: 
(1) отчитане на стратегическите насоки за формиране на проектното 

портфолио; 
(2) индивидуална оценка на проектите; 
(3) селекция на подходящи проекти в портфолиото. 
В рамките на всяка от тези фази са изведени основни принципи, към 

които мениджърите на проектното портфолио следва да се придържат. 
1) Отчитане на стратегическите насоки 
Важен елемент на тази фаза е определянето на стратегическата насока 

както на проектно-ориентираната организация като цяло, така и на 
стратегическите бизнес единици преди оценяването на отделните независими 
проектни предложения. Стратегическите решения, засягащи проектното 
портфолио и цялостния бюджет на организацията, е необходимо да бъдат 
вземани в по-широк организационен контекст, отчитайки вътрешните 
фактори (организационните компоненти) и факторите на бизнес средата. 
Рамката, в която се извършва селектирането на проекти, използваната 
методология и техники трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат да 
бъдат съгласувани в рамките на организацията като цяло, нейната култура и 
управление.  

2) Индивидуална оценка на проектите 
Индивидуалната оценка на проектите изисква предварително постигане 

на консенсус между мениджърите относно набора от подходящи критерии, 
които да бъдат прилагани за такова оценяване. Това би позволило 
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справедлива и процедурно ясна съпоставка на проектите и проектните 
предложения. Процедурата следва да се прилага както по отношение на 
проектите, които са достигнали вече до определена фаза от изпълнението си, 
така и за новите проектни предложения. 

Този подход позволява създаването на балансирано портфолио в рамките 
на наличните ресурсни ограничения, което включва старите проекти (в 
процес на реализация), новите проектни предложения, промените в 
стратегическия фокус на портфолиото, ревизиране на необходимостта от 
ресурси, промените в бизнес средата и т.н. При прекомерно увеличаване на 
броя на проектните предложения следва да се пристъпи към повишаване на 
взискателността към покриването на обхванатите критерии и отхвърляне на 
онези проектни предложения, които трудно биха могли да бъдат интегрирани 
успешно в проектното портфолио независимо, че сами по себе си 
представляват определен интерес за организацията. 

3) Селекция на проектите в портфолиото 
Селекцията на проектите предполага едновременно (симултанно) 

сравняване на различните проекти по обхванатите показатели, въз основа на 
което е осъществено тяхното ранжиране. След това най-добрите проекти се 
подбират съобразно наличните ресурси. Дейностите при селектиране на 
проекти в интегрираната рамка за управление на проектно портфолио са 
представени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Дейности за селектиране на проект на етапите  

от управлението на проектно портфолио 
 

Етап Дейности на Фаза „Селектиране“ Подходящи методи 
Подгот-
вителен 

Разработване на стратегия, избор 
на методология, избор на 
стратегически фокус, анализ на 
ресурсовите ограничения 

Портфолио-матрици; 
кластер-анализ 

Селектиране 
на проекти 

Анализ на индивидуален проект, 
предварителен оглед (screening), 
изчисляване на общи параметри; 
решение за избор/отказ; 
интегриране на избран проект в 
портфолиото 

Дърво на решенията; 
анализ на 
изпълнимостта; оценка 
на NPV, ROI; анализ на 
ресурсите; оценъчни 
методи (scoring) 

Последващ Валидизация на избрания проект, 
балансиране на портфолиото 

Матрични 
изображения; анализ на 
чувствителността 

Източник: Archer & Ghazemzahdeh (1999) 
 
По време на тази фаза трябва да се отчитат взаимовръзките между 

отделните проекти, което може да предизвика управленски проблеми. При 
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процеса на селектиране следва да се вземе под внимание възможното 
застъпване на проектни дейности и разпределението на наличните ресурси 
във времето. Проблемите в тази насока могат да поставят под съмнение 
ефективното управление на проектното портфолио. За избягване на тези 
проблеми Archer и Ghasemzadeh препоръчват използване на “интерактивен 
механизъм” за селектиране и контрол на проектите, изискващ подходящо 
информационно осигуряване, ефективна комуникация, координиране и 
непрекъснато взаимодействие между проектните равнища и равнището на 
управление на портфолиото. 

 
3. Комплексен метод за селектиране чрез рейтинг-таблица 

Многокритериалният подход за селектиране на нови проекти при 
наличие на формирано портфолио предполага използването на рейтинг-
таблици, в които се включват определен набор от ключови показатели за 
отделните проекти [9]. Такива могат да бъдат, например, степен на 
съответствие с организационната стратегия, принос към съвкупните 
резултати на портфолиото, равнище на синергизъм, конкурентно предимство, 
технически риск, операционна изпълнимост и др. [4]. 

 
Таблица 2. Рейтинг-таблица за селектиране на проект 

 

Ключови показатели 
Лош 

 
(1) 

Сре-
ден 
(2) 

Добър 
 

(3) 

Много 
добър 

(4) 

Отли-
чен 
(5) 

 
Тегло 

Пазарна реализация   √   15% 
Конкурентно 
предимство  √    10% 

Принос към общите 
резултати    √  20% 

Технически риск  √    10% 
Операционна 
изпълнимост √     15% 

Синергизъм    √  10% 
Съответствие със 
стратегическите цели     √ 20% 

ОБЩО      100% 
 
Всеки проект получава оценка при използване на възприета единна скала 

(бални оценки или рангова скала) по всеки от тези показатели (табл.2).  
На всеки показател се присвоява числово тегло, като за всяко 

предложение за нов проект се получава обща оценка като сума от 
произведенията на оценките по показателите и съответните им относителни 
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тегла. Това се прави с цел проектните предложения да бъдат сравнени и на 
тази база да се подпомогне процеса на вземане на решение за селектиране на 
най-доброто предложение за проект (едно или повече) и интегрирането му в 
проектното портфолио. 

В таблица 2 е представен пример за използване на метода [1]. За общата 
претеглена оценка на проектното предложение се получава: 

 
0,15.3+0,10.2+0,20.4+0,10.2+0,15.1+0,10.4+0,20.5 = 3,2 
 
(теглата се умножават по оценките и произведенията се сумират) 
 

Таблица 3. Класификация на критериите за оценка на  
проектните предложения, използвана от Hoechst AG 

 
Ключови зони Критерии за оценка 

Полза за 
организацията 
като цяло 

• Абсолютен принос към общите резултати на 
организацията 
• Време за възвръщане на вложените средства в 
проекта 
• Време за внедряване на проектните резултати 

Съответствие с 
организационната 
стратегия 

• Степен на сходство на проекта с естеството на 
дейността на организацията 
• Въздействие на проектните резултати върху 
дейността на организацията 

Стратегическо 
влияние върху 
ресурсите и 
персонала 

• Степен на интегрираност 
• Възможност за развитие 
• Устойчивост във времето 
• Синергизъм 

Възможности за 
пазарен успех 

• Наличие на пазарна необходимост 
• Степен на зрелост на пазара, към който са 
ориентирани проектните резултати 
• Интензивност на конкуренцията 
• Възможности за разширяване на целевия пазар 

Възможности за 
технически успех 

• Технологично равнище на проекта 
• Степен на комплексност и сложност 
• Наличие на техническа база и оборудване 
• Наличие на квалифициран персонал 

Източник: Cooper, Edgett & Kleinschmidt (1997) 
 
При използването на този метод подборът на критерии (показатели) за 

оценяване трябва да бъде направен много внимателно и обикновено на 
практика усъвършенстването на този набор от ключови показатели отнема 
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години. Така например, в модела за селектиране на проекти, разработен в 
компанията Hoechst AG, използваните критерии са внимателно подбрани и 
формулирани, операционализирани и продължително тествани за надеждност 
и съгласуваност [5]. 

Класификацията на показателите, прилагана от Hoechst, обхваща пет 
групи показатели за оценяване (табл.3), които са операционализирани до по-
конкретни подлежащи на оценяване критерии. Всеки критерий се оценява по 
възприета единна скала от 1 до 10, след което оценките по критериите от 
обхвата на даден показател се осредняват за получаване на неговата оценка. 
Общата оценка на проекта се извлича чрез обобщаване (осредняване) на 
средните оценки по петте показателя. Сравнението на крайните оценки 
подпомага решенията по отхвърляне или избор на предложението, както и 
последващата приоритизация на проекта в портфолиото. 

Като най-голяма слабост на този метод може да се посочат 
затрудненията, свързани със синхронизацията на проекта с организационната 
стратегия при формиране на балансирано портфолио. Независимо от това не 
може да се пренебрегне неговата роля като работещ метод за отсяване на 
добрите проектни предложения. 

 
4. Полярна диаграма (сравнителен метод) 

Сравнителните методи са базирани на съпоставка на отделни проекти и 
проектни предложения, като дават възможност за селектиране при 
определена приоритизация въз основа на комплекс от критерии [6]. Тези 
методи са сравнително лесни за разбиране и използване, като едно от 
основните им предимства е, че позволяват интегрирането на количествени и 
качествени показатели в процеса на селекция на проекти в портфолиото. 

 
 

 
 

Фиг. 1. Полярна диаграма за съпоставка 
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Типичен пример за такъв метод е т.нар. “полярна диаграма”, чрез която 
може да се осъществи съпоставянето на две проектни предложения (фиг.1). 
Методът дава възможност за графично представяне на данните от 
сравнителния анализ. На всяка координата се нанасят максималната заедно с 
получената от даден вариант оценка по определен критерий. Графичното 
представяне дава възможност нагледно да се установи по кой критерий може 
да се търси подобрение на съответното проектно предложение, или такова не 
може да се очаква и предложението следва да се отхвърли [1]. 

При наличие на голям брой проектни предложения, които трябва да 
бъдат съпоставени помежду си, броят на двойките сравнения между 
предложенията, възлизащ на N(N-1)/2, нараства значително. Това усложнява 
в голяма степен използването на сравнителните методи и ограничава тяхното 
приложение. Последното е затруднено и при реализация на метода в 
динамична бизнес среда. При поява на ново предложение или вземане на 
решение за отхвърляне на вече включено в списъка за сравнителен анализ 
предложение е необходимо да се изпълни цялата процедура по съпоставка на 
разглежданото предложение с всички останали. 

Като съществен недостатък на сравнителните методи може да се посочи 
липсата на обобщаваща оценка, отразяваща неговото потенциално място в 
портфолиото и степента, в която би подпомогнал реализацията на 
стратегическите цели на организацията. По-скоро тези методи позволяват 
ранжиране на проектите по всеки от обхванатите критерии, като позволяват 
по-лесна и гъвкава приоритизация и същевременно са съвместими и с други 
методи за оценка и селекция. Използването на сравнителните методи е 
ефективно при относително малък брой проекти, при условие, че е налице 
информация за действителния потенциал на всеки от тези проекти. 

 
5. Метод на динамичното позициониране на проектите 

Един от количествените методи, използвани за целите на приоритизиране 
на проектите в портфолиото, е динамичното позициониране. Методът 
преодолява едностранчивостта на оценяването при използване само на 
отделни традиционни количествени измерители на ефективността [8]. 

 
Таблица 4. Динамично позициониране на проекти 

 
Проект IRR.PTS NPV.PTS SI RS 
Алфа 16,0 (2) 8,0 (2) 5 (1) 1,67 (1) 
Епсилон 10,8 (4) 18,0 (1) 4 (2) 2,33 (2) 
Делта 11,1 (3) 7,8 (3) 2 (4) 3,33 (3) 
Омега 18,7 (1) 5,1 (4) 1 (6) 3,67 (4) 
Гама 9,0 (6) 4,5 (5) 3 (3) 4,67 (5) 
Бета 10,5 (5) 1,4 (6) 2 (4) 5,00 (6) 
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Означения: 
• IRR – вътрешна норма на възвръщаемост 
• PTS – вероятност за технически успех 
• NPV – нетна настояща стойност 
• SI – стратегическа важност на проекта (балове от 1 до 5) 
• RS – обобщена ранжираща оценка 
 
Пример за приложението на метода от телекомуникационна компания е 

представен в табл. 4 [1]. В общ план, подходът тук е основан на текущо 
извличане на обобщени ранжиращи оценки (ranking scores) за всеки проект. 
На тази база, към всеки момент от времето става възможно проектите да се 
приоритизират, въз основа на което към приоритетните проекти (тези с най-
високи рангове) се насочват най-интензивно управленските усилия и 
организационните ресурси за осигуряване на техния успех.  

В същото време най-ниско ранжираните проекти стават обект на 
промени и коригиращи действия, насочени към подобряване на проектните 
показатели. 

Силните страни на метода включват неговата относителна опростеност и 
възможността за едновременно ранжиране на проектите по комплекс от 
критерии. Като слаби страни на метода могат да се посочат неотчитането на 
ресурсната ограниченост, използването основно на финансови показатели, 
както и невъзможността да се контролира степента на балансираност на 
проектното портфолио. 

 
6. Заключение 

В обобщение, процесът на селектиране на проекти в рамките на 
проектното портфолио е основано на комплекс от методи и процедури по 
съпоставяне на различните проекти, комплексна преценка за техните 
качества, взаимозависимостта между техните характеристики, нуждите от 
разнообразни ресурси и др. [10].  

Той подпомага мениджърите на проектното портфолио при вземането на 
решения относно селектирането на проектите и осигуряването на оптимално 
портфолио, отчитайки стратегическите цели на организацията. 
Селектирането на проекти в портфолиото може да се осъществи и със 
средствата на компютърното моделиране, използвайки организационното 
ноухау и наличните бази данни. Препоръчително е тези технологии да се 
интегрират в цялостна система за подпомагане на управленските решения в 
проектно-ориентираните организации. 
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Abstract. Are considered methodical successive stages of design in industrial design from 
the definition of user problem, to its satisfaction with developed suitable for Circulation 
production designer result, device or product system. In the hierarchy are presented steps in 
the realization of the design of the silhouette conceptual design, the result of criteria 
analyzes, in reference to the human parameters to position the manufacturer. 
Keywords: Feasibility, conceptual and operational stages, criteria analyzes, unbiased and 
informed consumer software reference design concept. 

 
1. Въведение 

Предмет на доклада е представянето на подхода в реализацията на 
етапите от развитието на дизайнерския проект. Целта е представянето на 
етапите през които протича проектния процес в дизайна, адерсиран е към 
аудиторията от студенти по специалността, а също и към колегиален кръг 
професионалисти дизайнери. Новостта в подхода е в процеса на извеждане на 
необходимостта от удовлетворяване на конкретен потребителски интерес или 
проблем.В последователен ред са разгледани необходимите аналитични 
етапи и проучвания: 

Актуалността, оригиналността и новостта са в логическата 
аргументирана и верижно свързана в последователен ред етапна 
последователност при проектирането в дизайна. Дизайнерския проект за 
разлика от чистото инженерно проектиране е синтеза на интуиция и разум, 
две трудно съвместими начала. Те могат да се олицетворят като двата полюса 
на един магнит, които са противоположни, но интегрирани в едно цяло. Тук 
за разлика от обичайния процес на проектиране в инженерната тематика, се 
търси начин да се изведе новост, която се явява синтез на две диаметрално 
противоположни гледни точки; на информирания и непредубедения 
потребител, гледната точка на автора – проектант – дизайнер. 

 
2. Етап предпроектен 

С формулирането на проблема, се осмисля необходимостта от 
предстоящата дизайнерска разработка. Формулировката трябва да има 
абстрактен и точен смисъл, свързан със същността на решавания 
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потребителски проблем, като тази дефиниция изчерпателно е адресирана към 
осъществяването на определени видове дейности и изведен от тях резултат. 
Търсената смислова логика не трябва да дублира и репликира вече 
съществуващи решения. ( пример: Вместо чаша, дефиницията може да е: 
пособие за консумация на течности. Чашата е само едно от множество 
възможни решения) 

 
Същност на потребителския проблем 

Тук се разглеждат: Социална ангажираност с изясняване спецификата на 
това кои са субектите: потребител, ползвател, автор на дизайна, както и 
възникващи законови процедури, свързани със защитата и договорните 
отношения между собственика на интелектуалният продукт и наемащият и 
превръщащ дизайнерския проект в индустриална собственост ползвател. 

 
3. Етап проектен (анализ на потребителски фактори) 
3.1. Историко-географска справка  

В историко-географската справка се прави анализ на решавания проблем 
от момента на неговото възникване в максимално отдалечен назад във  
времето момент. Прави се аналитичен ракурс на типични знакови примери от 
историята на изкуството и дизайна. Тази справка се простира до настоящето. 
3.2. Критерии за дизайн 

Анализът по трите комплекса критерии за дизайн се базира върху 
примери от настоящето или времевата точка, в която приключва историко-
географския обзор. Обичайно става дума за период от около 15-20 години 
назад, но избора за времевия периметър се определя от характера на 
проектния проблем. В йерархичен и последователен ред се анализират 
обстоятелства с отношение към проекта като се прави обзор от две типични и 
диаметрално противоположни  гледни точки: 

• Гледна точка на непредубеден потребител 
  Това е позицията на човек несведущ в материята на проектния 

проблем. Това може да е възгледа на дете или на някой, който не разбира 
нищо от същността на разработката. Често обаче такива неспециалисти в 
решаване на тесни проблеми в една проектна сфера са генератори на 
нестандартни идеи, импулс за необичайна и авангардна позиция при търсене 
на проектно решение в дизайна [ 1 ]. 

• Гледна точка на информиран потребител 
Това е специалиста притежаващ професионалната и образователна 

квалификация, с която е в състояние да осъществи проектния дизайнерски 
процес. Той е наясно с методите и етапите за реализация на проекта от 
генериране на потребителския проблем до въвеждане на продукта в серийно 
производство [ 1 ]. 
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3.2.1. Основни критерии за дизайн 
Това е комплекса от критерии, без респектирането на които няма наличие 

на дизайнерски продукт.  
• Социално-потребителски адрес /критерии за съответствие на 

продукт и потребител/ 
Тук разглеждаме спецификата на потребителя и свързаната с нея 

характеристика на тиражното изделие. Възможните нюанси варират по 
отношение на серийността като: уникат, късо сериен тираж, средно дълга 
серийност до масово много серийно производство. Изпълнение. По 
отношение на надеждност и характер на инвестирани материали, технологии 
стилова и пластична интерпретация продуктите могат да са от еднодневки 
през базово до луксозно изпълнение. Друг важен дял са серийни изделия с 
предназначение за специални цели; хора с увреждания, военно и космическо 
производство. При тях са възможни както уникати-  единични производства, 
така и много голяма масова серийност.  

• Функционално-експлоатационни критерии 
- безопасност, охрана на труда и законодателни норми, свързани с 

функциите на продукта 
- обслужване, начините за оптимално и поетапно действие и управление 

на работни и функционални процеси 
- сервизна пригодност, възможност за ефективен и локален достъп до 

компоненти и възли на продукта, с цел сервиз и поддръжка 
- ефективност, Фактори за оптимизация и  пълнотата при реализацията 

на дадена цел. 
• Характеристики на човека - Ергономични и антропометрични 

критерии 
Тук осъществяваме концептуален анализ на фактори свързани с 

взаимодействието на човека и хипотетичния продукт, Тези обстоятелства на 
практика моделират в голяма степен проектното изделие, дефинират 
неговите пропорции, мащаб, формообразуващи и пластични белези, 
цветовите и светлинни аспекти по отношение на целевите функции. 

• Критерии за екологична адаптация 
Отчитане на свързани с опазването на околната среда работни процеси и 

функции. Проучване на законодателството в тази сфера. 
• Критерии за конструкция и технология  
Тези параметри фактически обезпечават реализацията на проектното 

изделие. Отчитат се възможности за избор на технология и материали за 
изработка, в тясна връзка с функциите, надеждността, но също така и с 
масовостта на производството и тиража.  

• Критерии за покрития и повърхнини 
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Те се анализират по отношение на осъществяване на функциите на 
продукта и необходимостта от оптимизиране или избягване на дактилна 
досегаемост, триене, заслепяване и пр. 

• Критерии за цветова проблематика с функционален аспект. 
  Анализ на факторите цвят и свето стойност като важни за 

безопасността и предотвратяване на инциденти, както и като начини за 
изявяване на функции и процеси при обслужването на изделието. 

• Критерии за мнемоника 
С отчитането на цветовата и светлинна проблематика във функционален 

план се прави анализ за начините на постигане на узнаваемост на проектния 
обект. От пръв поглед трябва да е ясно каква функция има и какво е неговото 
предназначение за решаване на потребителски проблем. Важно е 
структурирането на поднасяната информация и обратната връзка при 
обслужване на определени командни органи, бърза и еднозначна реакция на 
оператора при боравене с продукта. Избор на графични символи и индикации 
за мнемоничното въздействие. 
3.2.2. Допълнителни критерии за дизайн  

Това са критерии свързани с отчитане на авторско правното 
законодателство и фактора опаковка  

• Редизайн 
При осъществяване на проектиране с интерпретативна визия (лифтинг на 

запазени марки, или осъвременяване на съществуващ дизайн), при което се 
правят изменения, без те да внасят съществена разлика в характера на 
продукта като структурно формоизграждащо въздействие.  Проектантът – 
дизайнер е необходимо да притежава изричното писмено съгласие за това от 
автора на оригиналното произведение (ЗАПСП, Чл. ал….) [2]. 

• Опаковка 
Това е своеобразен синтез на графичния и промишления дизайн. Тук се 

анализират и отчитат параметри, свързани с устойчивост стифируемост, 
модулност, форматни и пространствени стандарти, възможности за 
палетизация и складово съхранение на комплексната даденост продукт в 
експониращата и представяща го опаковка. Анализират се характеристиките 
на различни видове опаковане, контейнери, кашони, бутилки и кенове, 
пликове, опаковъчни равнинни носители (фолиа, целулоза и др.) 
3.2.3. Препоръчителни критерии за дизайн 

Характерът на тези критерии има отношение към качеството на дизайна. 
Някои от тях тук се анализират от друга позиция, свързана с формално 
естетически и художествени стойности. 

• Художествено естетическо формообразуване 
Разглеждат се спецификите на възможни пропорционални съотношение 

във формообразуването, както и прилагането на подходящи за характера на 
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продукта формени категории и формоизграждане. Търсят се специфики на 
делителните равнини и хармонизацията им със силуета на продукта. 

• Пластична специфика 
Чрез нея се осъществява своеобразната индивидуализация и 

физиономизация на продукта, както и неговото емоционално въздействие 
върху потребителя. Прилагането на шестте пластични принципа се 
осъществява върху изведеното вече структурно формоизграждане. 

• Стилово обособяване и декорация 
Анализират се стиловата специфика и компонентите характерни за 

създаване на фирмен облик с помощта на визуално естетически компоненти. 
Възможно е стилово адаптиране към известен от историята стил, или търсене 
на специфично авторско решение. 

• Цветова интерпретация 
 Колористика /цветови климат, психо-емоционално въздействие в 

работната, експлоатационната и жизнена среда 
• Мнемоника и Семиотика  
художествено-естетични качества и съвместяване на графичните 

символи и типографски видове. 
 

4. Програмно задание 
• Представлява синтеза на гледните точки на непредубедения и 

информирания потребите в гледната точка на проектанта дизайнер. 
• Програмното задание е своеобразна пътна карта за дизайнера в 

развитието на проекта. Това е навигацията при дизайнерското проектиране, 
изразено с най- съществените изводи от анализа чрез ключови думи. 

• В програмното задание критериалния анализ се превръща в 
програмна листа от подредени по важност и представени в последователен 
ред изисквания. 

 
5. Дизайн концепция 

Този етап всъщност трябва да е започнал още с изясняване на 
тематичната концепция в пред проектния етап. Добре е да има ясен старт при 
проектирането, със съхраняването и встъпителното датиране на първата 
възникнала скица. Това трябва да е добре документиран процес, в който да са 
ясни:  

• Изискуемите формати, като равнинен носител, върху който се 
работи, както и тези посредством които ще се представя проекта в 
предстоящите последващи етапи. 

Многообразието на  графични техники средства и материали, при 
равнинно плоскостната рисунъчна интерпретация.  

• Скици, които може да са възникнали в оригинален вид и извън 
изискуемия краен стандарт, но в последствие да се сканират, обработят и 
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приложат в общата изискуема форматна визия. Всички те трябва да са 
хронологично датирани и подписани от автора, с което да показват процеса в 
развитието на проекта, и причастното присъствие на автора към него. 

• В отделните специализиращи дизайнерски направления има и 
съответната специфика в подхода на избраните формати, рисунъчни похвати 
и техники, както и по отношение на вече възприети като стандарт начини на 
представяне. Това по никой начин не бива да препятства една търсена и 
добре открита, и аргументирана собствена гледна точка на дизайнера, в която 
ако са изявени уменията му, ще бъде приета като уникална и с адмирации. 

 
6. Ергономичен проект  
6.1. Антропометрични показатели: 

Етно-географска специфика; Националност, население, народност; Пол; 
Възраст; Персентили; Работни положения; Размери на човешкото тяло; 
Форми на човешкото тяло; Тегло на човешкото тяло; Работни зони на 
двигателните органи; Зона на видимост и обзор; прегледност, бистрота, 
избистреност, яснота, проницаемост, видимост [3, 4, 5]. 
6.2. Хигиенни показатели 

Шум; Вибрации; Температура; Радиация; Токсичност; Вентилация; 
Атмосферно налягане; Влажност; Степен на замърсеност; Осветление; 5.3. 
6.3. Физиологични показатели 

 Силови, Скоростни, Енергетични 
6.4. Психофизиологични показатели 

Зрителни; Слухови; Осезателни; Обонятелни; Вкусови; Психологични 
показатели 

Вид на обслужването/ползването/постоянно, периодично. Обслужващ 
персонал/компетенции, квалификации/[3 ,4, 5]. 
6.5. Допустимост на обслужване автономно/без персонал или оператор/ 

Внимание; Концентрация; Мислене; Запаметяване; Знание; Умение; 
Квалификации [ 6 ]. 
6.6. Отчитане функционирането на човешките безусловни и условни 

рефлекси  
Взаимовръзка между заучено и усвоено. Темпо и степен на превръщане 

на условните в безусловни рефлекси [ 6 ]. 
 

7. Дизайн проект /материализация/ 
Композиционно решение посредством основните организационни 

принципи. Узнаваемост; Силуетна цялост. Йерархична връзка и 
съподчинение на основните компоненти и елементи; Приложение на 
основните, групови и цветови контрасти чрез принципа на изявяване на 
композиционните специфични компоненти, отчитане на йерархии и 
приоритети; Стилова адаптация и фирмен стил; Стилово съотнасяне /Към  
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даден стил или специфично авторско решение/; Стилово единство; 
Адаптация към изисквания за фирмен стил. 

 
8. Дизайн модел 

Тектоника във връзката между функцията и избраните и приложени 
формени категории материали и веществености; Приложение на основните 
пластични ситуации във връзка с формоизграждащите белези; Модулност. 

 
9. Графично и цветово оформление 

Избор на цветово решение в съответствие с дефинираните изисквания за: 
функция, безопасност, качества на повърхнини и покрития, мнемоника и 
психо емоционално въздействие; Изявяване на функции и командни органи 
посредством принципите на мнемониката. 
9.1. Търговска марка/Специфичен дизайн-продукт, за който са валидни 
всички гореизложени изисквания/ 

Иновативност; Асоциативност; Алтернативи / типографични или образна 
знаковост/; Благозвучие / Слоган/; Лесно запаметяване /визуално-акустично/; 
Комуникативност; Графично-пластичен трансфер; Монохромни и цветови 
версии [ 7 ]. 
9.2. Опаковка/Специфичен дизайн-продукт, за който са валидни всички 
гореизложени изисквания/. Съответствие между опаковка и съдържание.  

Комуникативност; Експлоатационни параметри; Модулност;  
Стифируемост; Устойчивост; Екологични параметри; Единство на графични 
средства, артистична типографска и калиграфска символика; 
Тираж/възпроизводимост/, Иновативнос [ 7 ]. 

 
10. Работен проект 
10.1. Конструкция и технология: 

Производствен адрес; Тираж/възпроизводимост/; Страна производител; 
Фирма – производствена екипировка; Връзка между форма и конструкция; 
Основни размери/габаритни, монтажни, присъединителни/; Маса, тегло; 
Основни конструктивни принципи; Основни конструктивни елементи; 
Основни материали; Производствени технологии; Производствени методи; 
Машинно технологичен парк; Методи и средства за технологичен контрол; 
Стандартизация; Модулност; Монтажна и ремонтна пригодност; 
Технологично-производствен отпадък; Потребителски отпадък; Фаза на 
жизнения цикъл; Срок на физическо износване; Срок на морална 
амортизация; Фабрично заводска цена; Пазарна цена; Регистрация на 
възникваща интелектуална собственост; Пазарни стратегии / вътрешен и 
световен пазар/ [ 8 ]. 
10.2. Опитен модел 

Модели изготвени посредством асемблиране на реални или симулативни 
материали, веществености и покрития; Виртуални модели /CAD-CAM-CAE/ 
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10.3. Опитни изпитания 
Тестване на материални модели в зависимост от условията и характера 

на средата, за които са предназначени; CAD-CAM-CAE - Виртуални 
симулативни тестове /условия, среда, експлоатационни и технологични 
процеси, конструктивни решения/; Ергономични изпитания; Психо 
емоционални тестове 
10.4. Детайлни чертежи, документация 

Възникване на документация регистрираща състоянието на проекта с 
готовност за изготвяне на прототип /съгласно изискванията по инженерна 
графика/; Съответствие на документацията със световните стандарти /ISO, 
CAE, GS/; Вид на представянето: ръчно изработени чертежи, или 
документационна извадка от работен  софтуер. 
10.5. Графични оригинали, еталони и мостри 

Функционална разбивка на определен брой функционални слоеве при 
сито печат, офсет печат, тампон печат, шаблони и др.; Цветови мостри 
според: RAL, CMYK, RGB, STNC и др.; Еталонни мостри за материали: 
полимери, фолиа, метали, хартии, композитни и инертни материали и др.; 
Еталонни продукти като стандартизирани елементи: крепежни и свързващи 
елементи, опаковъчни и облицовъчни, елементи за обособяване на 
функционални зони и изграждане на пространства; Еталонни мостри за 
покрития и качества на повърхнините: по ISO, CAE, GS, както и по 
STANDEX-International. 
10.6. Опитен образец 

Семипрототип; Прототип – нулева серия /действащ функционален 
модел/; Печатно издание /симулативни технологии/; Печатно издание 
/тираж/; Моден дизайн /уникат/; Моден дизайн /колекция или конфекция/; 
Изменение и допълнение на документацията. 
10.7. Конструктивно-технологична обосновка на проекта 

Сборна и детайлна документация по ISO, CAE, GS; Мостри, еталони и 
образци. 
10.8. Контрол на реализацията /Авторски надзор/ 

Внедряване в производство на пробна и редовна серия; Съгласуване на 
изменения. 
10.9. Теоретико-аналитична обосновка на проекта 

 
11. Заключение 

При регистрацията на конкурентен дизайн се изисква наличието на три 
задължителни параметъра: новост, оригиналност и индустриална 
приложимост. При проектиране на дизайнерски продукти за  разлика от 
обичайното проектиране, се търси начин да се изведе новост, която в 
решаването на потребителски проблем,  се явява синтеза на две диаметрално 
противоположни гледни точки; на информирания и непредубедения 
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потребител като гледна точка на дизайнера - олицетворяваща 
последователността в подхода при създаване на нови продукти.  

В доклада е представена прагматичната гледна точка на автора, резултат 
от близо тридесет и пет годишен проектантски опит в областта на дизайна. 
Тази методика е апробирана в учебния процес на студентите по специалност 
„Инженерен дизайн“ в ТУ- София, а също така при реализация на курсови и 
дипломни проекти и практики в големи немски фирми: Мерцедес, 
БрабусМедион - Леново. 
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Abstract. The success of discretionary fiscal policy depends on a large number of 
determinants and conditions which poses a wide range of challenges to fiscal management. 
These challenges are related to both the development and implementation of fiscal measures 
and the sign and magnitude of fiscal multipliers. 
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1. Въведение 

През последните години фискалното управление е обект на засилен 
интерес сред икономистите, както в теоретичен, така и в емпиричен аспект. 
Това е резултат от желанието на фискалните власти в редица страни чрез 
провежданата от тях фискална политика да се противодейства на 
рецесионните тенденции вследствие на последната световна икономическа 
криза и да се постигне ускоряване на икономическото възстановяване. В тази 
връзка целта на разработката е да се представят и интерпретират основните 
предизвикателства пред фискалното управление. 

В настоящото изследване под фискално управление се разбира 
съвкупността от фискални действия, които са насочени към постигането на 
определени цели. С оглед на обстоятелството, че фискалното управление 
обслужва множество цели, анализът се фокусира върху ролята му за 
ограничаване на колебанията в съвкупното производство, т.е. върху 
стабилизационната функция на фискалната политика. 

Стабилизирането на макроикономическата активност предполага 
фискални дискреции от страна на правителството. Успехът на 
дискреционните фискални действия зависи от множество детерминанти и 
условия, които предопределят и водещите рискове пред фискалното 
управление. Тези рискове могат да бъдат групирани в две направления: 

• Рискове, свързани с разработването и въвеждането на фискалните 
мерки; 

• Рискове, свързани с величината и знака на фискалните 
мултипликатори. 
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2. Рискове, свързани с разработването и въвеждането на фискалните 
мерки 

Към тази група рискове се отнасят времевите лагове на фискалната 
политика. Те биват два вида – вътрешни и външни. Вътрешните лагове на 
фискалната политика се свързват с времето, необходимо на правителството 
да осъзнае, че е нужно да се предприемат дискреционни фискални мерки, а 
също така и с времето за въвеждане в действие на тези мерки. За 
аргументация на нуждата от фискални действия се изисква пълна и точна 
информация за състоянието на икономиката и развитието на икономическия 
цикъл. Това поражда и едно от сериозните предизвикателства пред 
фискалното управление – да се осигури достатъчна прецизност на анализите 
и прогнозите, въз основа на които да се предложат конкретни фискални 
решения. След като бъдат подготвени тези решения, се пристъпва към 
парламентарното им обсъждане и тяхното приемане. Като се отчете времето, 
нужно за протичането на целия този процес, става ясно, че 
продължителността на вътрешните лагове на фискалната политика е 
сравнително дълга. 

За разлика от вътрешните, външните лагове показват времето, което е 
необходимо, за да могат предприетите фискални дискреции да окажат 
въздействие върху реалната икономика. Традиционно се приема, че 
външните лагове на фискалната политика са променливи, но относително 
кратки по продължителност. Имайки предвид времевите лагове, може да се 
постави въпроса - когато политиката окаже своето влияние върху 
икономиката, дали все още е налице необходимост от такова въздействие? 
Ако експанзивните фискални мерки за стимулиране на макроикономическата 
активност при икономически спад, реализират влиянието си, когато 
икономиката вече е навлязла в икономически подем, то тези мерки имат 
проинфлационен характер. Аналогично, ако фискалните рестрикции за 
ограничаване на икономическата активност в условията на подем, влязат в 
действия, когато в икономиката вече се регистрират рецесионни тенденции, 
то фискалната политика съдейства за задълбочаване на икономическия спад. 
Това предпоставя риска, фискалното управление да засили цикличните 
колебания, вместо да спомогне за тяхното ограничаване. 

Налице са и предизвикателства пред фискалното управление свързани с 
политически мотивираните фискални действия. Литературата по тази 
проблематика е изключително разнообразна, като тук може да се посочи 
разработката на У. Нордхаус [1] от средата на 70-те години  относно 
политическия бизнес цикъл, чиито идеи са застъпени и доразвити по-късно 
от А. Алесина [2, 3, 4, 5] и други изледователи [6, 7, 8]. Докато по-ранните 
изследавния в това направление са насочени преди всичко към анализиране 
на опортюнистичното поведение в контекста на изборния цикъл, новите 
изследвания разглеждат и отражението на различните характеристики на 
политическата система върху провеждането на фискална политика. 
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Основните заключения, които могат да се направят от теоретико-
емпиричната литература за политически мотивираните фискални действия, са 
няколко: 

• опортюнистичното поведение предполага промени във фискалната 
сфера преди избори; 

• стремежът към спечелване на изборните резултати се свързва с 
воденето на политика, ориентирана към краткосрочния времеви 
хоризонт; 

• повечето емпирични проучвания показват, че преди избори данъците 
намаляват, а бюджетните разходи растат; 

• правителствата са по-склонни да провеждат антициклична фискална 
политика в условията на икономическа спад, отколкото при 
икономически подем; 

• изборните правила очертават поведението на фискалните власти – 
мажоритарните избори предполагат по-голяма фискална насоченост 
към целеви програми, докато пропорционалните се свързват с превес 
на широкообхатните програми. 

Всичко това може не само да ограничи възможностите на фискалните 
дискреции да бъдат инструмент за ограничаване на колебанията в 
макроикономическата активност, но и да доведе до проциклична насоченост 
на фискалната политика.  

Емпиричните резултати показват, че са налице проциклични разходни 
фискални дискреции в редица страни-членки на ЕС с началото на последната 
световна икономическа криза (вж. фиг.1). В настоящата разработка 
разходните фискални дискреции се анализират въз основа на промяната в 
циклично коригираните бюджетни разходи, изразени като процент от БВП. 
Положителната величина се интерпретира като експанзионистична 
насоченост на разходните фискални дискреции, а отрицателната стойност 
свидетелства за рестриктивни разходни фискални дискреции. 
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*Стойностите са осреднени за периода 2009-2010 г. 
Източник: собствени изчисления по данни на Еuropean Commission, Cyclical 
Adjustment of Budget Balances, 2013, http://ec.europa.eu 

Фиг.1. Разходни фискални дискреции и разрив на БВП в страните-членки на ЕС 
 

Регистрираните проциклични разходни фискални мерки в част от 
страните-членки на ЕС водят до задълбочаване на разрива на БВП и не 
съдействат за преодоляване на рецесионните тенденции и ускоряване на 
икономическото възстановяване [9]. Видно е от фиг.1, че процикличната 
насоченост на фискалните дискреции е по-силно изразена при новите страни-
членки в сравнение със старите страни-членки. Средната стойност на 
промяната в циклично коригирания компонент на бюджетните разходи в 
старите страни-членки е положителна и възлиза на 1,4 п.п., докато в новите 
страните-членки тя е отрицателна и равна на -0,5 п.п. Това свидетелства, че 
като цяло фискалното управление в старите страни-членки показва по-силна 
антициклична обвързаност с макроикономическата динамика.  

 
3. Рискове, свързани с величината и знака на фискалните 
мултипликатори 

Резултатите от провежданата фискална политика зависят от редица 
фактори, които детерминират знака и величината на фискалните 
мултипликатори [10, 11]. По-важните от тях са: 

• цикличното състояние на икономиката; 
• режима на парична политика; 
• режима на валутен курс; 
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• отвореността на икономиката; 
• гъвкавостта на цените; 
• очакванията на икономическите субекти; 
• фискалната устойчивост; 
• състава на фискалния импулс. 
Тези фактори не действат независимо един от друг, а оказват комплексно 

влияние върху макроикономическите ефекти на фискалната политика. Ако 
например в дадена икономика е налице голям рецесионен разрив на БВП, то 
това е предпоставка за високи положителни стойности на разходния 
мултипликатор. В същото време обаче, ако са налице неустойчиви фискални 
позиции, е твърде вероятно положителните ефекти от фискалната експанзия 
върху икономическата активност да бъдат силно ограничени или дори 
фискалната експанзия да има отрицателно влияние върху съвкупното 
производство. 

За емпирична проверка на тази вероятност се анализира 
макроикономическото влияние на разходните фискални дискреции в 
страните-членки на ЕС през първите години на проявление на последната 
световна икономическа криза. В тази връзка се изчисляват коефициенти на 
корелация между осреднения размер на промяната в циклично коригираните 
бюджетни разходи за периода 2009-2010 г. и промяната в разрива на БВП 
през 2010 г. спрямо 2008 г. (вж. табл.1).1 С оглед на посоченото, че 
макроикономическите ефекти на фискалната политика зависят от 
устойчивостта на фискалните позиции, страните-членки на ЕС са разделени в 
две групи. Първата група включва страните, за които е налице фискална 
устойчивост за разглеждания времеви период, а втората група включва 
останалите страни-членки, за които са присъщи неустойчиви фискални 
позиции. В настоящия анализ фискалната устойчивост се детерминира от 
равнището на държавния дълг и бюджетния баланс, като за страни с 
устойчиви фискални позиции се приемат тези, които се характеризират с 
равнище на държавния дълг под 60 % от БВП и равнище на бюджетен 
дефицит под средния за Съюза в рамките на анализирания времеви период. 

 
 
 

 

1 За изчисляване на коефициентите на корелация се прилага формулата:  

 
където: 

 - стойности на променливите; 
 - средни аритметични на променливите. 
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Таблица 1. Корелационни коефициенти между промяната в циклично  
коригираните бюджетни разходи за периода 2009-2010 г. и  

промяната в разрива на БВП през 2010 г. спрямо 2008 г. 
 

Страни-членки с 

устойчиви фискални позиции 

Страни-членки с неустойчиви 

фискални позиции 

0,60 0,27 

Източник: собствени изчисления по данни на Еuropean Commission, Cyclical 
Adjustment of Budget Balances, 2013, http://ec.europa.eu 

 
Установява се, че коефициентът на корелация за страните-членки на ЕС, 

при които е налице фискална устойчивост, е над 2 пъти по-висок в сравнение 
с аналогичния коефициент на корелация за страните с неустойчиви фискални 
позиции. Това е в съответствие с теоретичните постановки, че кейнсианските 
ефекти на фискалната политика в условията на стабилност в публичните 
финанси са значително по-силни.  Ето защо фискалната експанзия в 
страните-членки на ЕС с устойчиви фискални позиции има по-силно изразена 
положителна роля за стимулиране на макроикономическата активност и 
ограничаване на спада в реалния брутен продукт през последната световна 
икономическа криза.  

Тези различия във фискалните ефекти в двете обособени групи страни 
предпоставят необходимостта фискалното управление да бъде съобразено с 
устойчивостта на публичните финанси. С оглед и на другите изброени по-
горе детерминанти на фискалните мултипликатори, става ясно, че пред 
фискалните власти стои нелеката задача да реализират фискалната политика 
като вземат предвид широк набор от обстоятелства. 
                                                                                                                                           
4. Заключение 

Направеният анализ показва, че при разработването и провеждането на 
фискалната политика следва да се отчитат конкретните икономически 
условия и действието на различни фактори, които могат да окажат влияние 
върху връзката между фискалната политика и макроикономическата 
активност. Това предопределя редица предизвикателства пред фискалното 
управление,  свързани както с времевите лагове и политическата 
мотивираност на фискалните мерки, така и със знака и величината на 
фискалните мултипликатори. Първата група предизвикателства крие риска от 
процикличен характер на фискалната политика, а вторага група 
предизвикателства обуславя несигурността от силно или слабо, положително 
или отрицателно макроикономическо влияние на фискалните дискреции. 
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1. Въведение 

През 70-те и 80-те години на 20 век темата за културата и нейната роля за 
функционирането и развитието на организациите се възприема като важна и 
постепенно излиза на все по-преден план. Причината е, че другите проблеми 
на организациите, като структура, конкурентоспособност,  производителност, 
ефикасност и пр., се оказват зависими от нея, а именно от споделените 
ценности и идеи на нейните членове [1]. 
 
2. Целите и ценностите като елемент на организационната култура 

В дефинирането на понятието организационна/корпоративна култура, 
авторите не формулират съществени различия и разногласия. Говорейки 
както за култура, така и за корпоративна/организационна култура, на първо 
място е „оценъчният компонент, вграден във всеки човешки акт и присъщ на 
всяко човешко възприятие” [2]. 

Както Дан Денисън сполучливо се изразя, «в крайна сметка компанията 
не е нищо повече от колективната способност на нейните служители да 
създават ценности.» И също: «изследванията показват, че корпоративната 
култура влияе на управлението на бизнеса по четири основни направления: 
чувство за мисия; степен на адаптивност на организацията; съпричастност на 
служителите; цялостност, която осигурява изграждането на определени 
убеждения и ключови ценности.» 
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Ценностите са устойчиви убеждения, които се изразяват в определен 
начина на поведение. Отнесени до корпоративната култура, говорим за 
ценности, утвърдени в съответните организации. Част от тях са 
институционализирани в писаните документи, правилници, наредби, 
технологии и пр. Други са неинституционализирани, но са споделяни 
ценности в организацията и техните форми са различни и често доста 
разнообразни.  

В същото време «успешните организации имат ясна представа за своето 
предназначение. Това им позволява да определят целите и стратегиите си, да 
градят убедителна представа за бъдещето си. Ясната мисия помага на всеки 
да осъзнае смисъла на конкретните задължения, които изпълнява, 
демонстрира нагледно социалната роля на компанията и очертава кръгът от 
цели на цялото предприятие» [3].        

Организационната култура има своите важни и незаменими функции: 
комуникативна, идентификационна, интегративна, възпитателна, 
адаптационна, властово ролева, историческа или генетична.  Всяка от тях се 
реализира и чрез ценностите и целите на организацията. Възникването и 
развитието й се осъществява чрез определени  механизми, като за 
моделирането й се сочат основно два начина. Когато членовете на 
организацията се научават да се справят с възникващи заплахи и трудни 
ситуации чрез защитни механизми, изискващи взаимодействие помежду им 
се говори за т.нар. травматичен модел. Когато доказалите ефективността си 
поведения и отношения са мотив за повторение и стават елемент от 
организационния живот, се говори за «модел на положителното ускорение» 
[2].  

Има ли в тези модели място за «корпоративната филантропия»? 
 
3. Корпоративна филантропия: определение и измерения 

Корпоративната филантропия е един от шестте модела на корпоративни 
инициативи, чрез които се реализира практиката на Корпоративната социална 
отговорност, а именно: 

1. Популяризиране на кауза (убеждаване на клиентите да се включат в 
компанията в името на добрата кауза); 

2. Маркетинг, свързан кауза (дарителство за каузи въз основа на 
продажби ); 

3. Корпоративен социален маркетинг в подкрепа на кампании за промяна 
на поведението; 

4. Доброволен труд на служителите; 
5. Социално отговорни бизнес практики (промяна в начина на правене на 

бизнес с цел постигане на социални резултати); 
6. Корпоративна филантропия (предоставяне на директна помощ за 

кауза). 
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Както се вижда, първите три инициативи са основани на маркетинг, а за 
вторите три обединяващото е, че изразяват и развиват целите на компанията. 

Корпоративната социална/обществена отговорност е сравнително ново 
понятие. Различни институции дават своите определения на това понятие. 
Едно от най-подходящите при разглеждане на специфичните дейности на 
КСО е това, дадено от Филип Котлър и неговите съавтори в книгата им 
„Добри дела”: 

„Корпоративната социална отговорност е ангажимент да се подобри 
благосъстоянието на общността чрез конкретни бизнес практики и 
предоставяне на корпоративни ресурси.” 

Става дума за такива, които не са наложени от закона или са сами по себе 
си морални и в този смисъл обичайни и „очаквани”. Компанията избира 
доброволно да прилага тези практики, както и подпомага под различна форма 
важни за обществото каузи [4].                                                                                                                                               
 
4. Разработване или някои насоки за филантропски дейности и 
начинания 

Една от най-старите и утвърдени форми на социални инициативи е 
безвъзмездното предоставяне на парични средства и дарения, вкл. и услуги. 
Някои от изследователите на този процес извеждат приоритетната им роля, 
твърдейки, че са основен източник на подкрепа за здравни, социални, 
прирозащитни, културни и др. организации. Има модели и определения, 
които включват и доброволческите акции на служителите като част от 
корпоративната филантропия, но конкретно тук доброволчеството не е 
предмет на разглеждане [5].  

Филантропията започва с избор на кауза, която би трябвало и често е 
свързана с важна и/или приоритетна област за даряващата организация. 
Следва избор на конкретният начин да се подкрепи въпросната кауза. И не на 
последно място е определянето/идентифицирането на получателят на 
дарението. Най-често това са нестопански организации, фондации или 
обществени институции. С годините се наблюдава промяна от традиционни 
форми на благотворителност към креативни дарителски стратегии, 
включващи и други корпоративни ресурси: 

1. Парични дарения ( парична помощ за пострадали от наводнения); 
2. Безвъзмездна помощ (подпомагане на нестопански организации, които 

популяризират екологичното образование); 
3. Присъждане на стипендии (за ученици или студенти); 
4. Даряване на продукти (за останали без дом); 
5. Предоставяне на услуги (безплатни прегледи за рак на шийката на 

матката); 
6. Предоставяне на техническа/експертна помощ (от различен характер); 
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7. Използване на съоръжения и канали за разпространение (магазин за 
хранителни стоки предоставя пространство за събиране на пластмасови 
капачки за рециклиране); 

8. Предлагане на оборудване ( транспортно или друго за нуждите на 
социална кауза). 

Съществуват различни начини за определяне нивото на дарителството: 
на база на приходи от предишни години; (като процент от брутния доход;) 
като процент от печалбата, преди облагане с данъци и пр. Списание Forbes  
класира компаниите според паричните дарения като процент от оперативните 
приходи. За 2010год. начело е компания, дарила 10,9% [4]. 

 
5. Тенденции в корпоративното дарителство у нас 

От гледна точка на различните прояви на гражданска активност в 
България благотворителните и дарителските практики в България се оказват 
най-популярната форма на гражданско участие. На свой ред данните от НАП 
свидетелстват, че приходите от дарения не намаляват в ситуация на криза, а 
поддържат едно сравнително добро ниво [6]. 

Според публикуван анализ на организацията Български дарителски 
форум, разпределението на даренията по типове дарители за 2013 година е 
следното: 

- Компании – 47,13%; 
- Международни фондации – 30,80%; 
- Български фондации – 16,08%; 
- Физически лица -5,43% ; 
- Еднолични търговци -0,56%. 
Най-много компаниите са дарили за: 1. Образование и наука; 2. Култура 

и изкуство; 3. Социални дейности, здравеопазване и спорт. 
Най-голям по размер дарения от компаниите са получили: 1. 

Юридически лица с нестопанска цел; 2. Бюджетни предприятия; 3. Здравни и 
лечебни заведения. 

Според анализа на БДФ, въпреки че в сравнение с предходната година се 
отчита спад в количествено отношение на размера на дарените средства през 
2013 г., бизнесът се опитва да поддържа своите общественозначими 
приоритети и сфери, като запазва проектите, които традиционно подкрепя, но 
намалява обема на финансиране. С над 50% се увеличава нефинансовата 
подкрепа (на стоки и услуги) от бизнеса. Само за пример - през последната 
година „Българска хранителна банка” е въвлякла като партньори 84 
компании, дарили 260 т. храни в подкрепа на 260 организации и 15 459 души. 

Друга тенденция е, намаляването на подкрепата за бюджетните 
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството - с близо 40%, спрямо 
2012 г. Въпреки това, очакванията от страна на общините остават високи и 
често се налага компаниите до покриват дефицитите на местните бюджети. 
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Най-рядко компаниите даряват за човешки права. През 2013 г. по време 
на хуманитарната криза с бежанците от Сирия малко компании се включват с 
дарения, като мнозинството от тях отказват да го оповестяват, заради 
нетолерантността на голяма част от обществото по тази тема. 

Компаниите се ползват с все по-голямо доверие в очите на гражданите по 
отношение на даренията, които правят. Резултати от проучване от септември 
2014 г. на агенция „Алфа Рисърч” по поръчка на БДФ, в сравнение с данни от 
проучване на Институт „Отворено общество“ от 2012 г. [7]. 

Основните мотиви за дарителство, според същия документ са: 
• Реклама и добър имидж- 31% 
• Данъчни облекчения – 23% 
• Защото наистина искат да помогнат – 22% 
• Обществена значимост на каузата – 13% 
• Правят го, защото другите (конкурентите) го правят – 7% 
• Правят го, защото е модерно - 6 % 
• Правят го, защото имат твърде много пари – 4% 
• Правят го като индулгенция – 4% 
• Съчувствие, състрадание -1% 
• Друго – 1%. 

 
6. Заключение 

Трудно е да се оцени пряката или косвена полза от дейностите на 
Корпоративната социална отговорност и конкретно на дарителските 
дейности. Несъмнен е приносът за доброто име на компанията, нейната 
марка/и и продукти сред обществеността и персонала. Въпреки, че у нас  
компаниите се обръщат към дарителските практики с приоритет заради 
реклама, добър имидж и данъчни облекчения, цитираните в изложението 
данни сочат, че филантропия трайно се настанява сред водещите 
корпоративни ценности и цели. 
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Abstract. The following research aims to identify and assess key problems during 
acquisition projects execution. In order to achieve the expected goal the main characteristics 
and the project environment of the acquisition projects are analysed. The results from the 
analysis, together with the opinion of 30 experts are used to identify a set of key problems 
divided into four groups. The significance of the identified problems is then assessed by the 
experts and the gathered data is analysed through statistics methods, thus the significant 
problems during acquisition projects execution are highlighted.    
Keywords: acquisition project, project environment, project execution.  
 
1. Въведение 

Към настоящия момент в Министерство на отбраната (МО) на Република 
България е приет програмен и проектен принцип на управление на ресурси и 
постигане на отбранителни способности. Всеки един проект за развитие на 
въоръженията е свързан с изразходването на значителни ресурси – пари, 
време, труд, а по-голяма част от проектите завършват със закъснение спрямо 
предварително определените срокове и с превишаване на заделения бюджет. 
Като причини за това се посочват възникването на определени, непредвидени 
събития, повлияли отрицателно върху процеса на изпълнение на проекта. 

Главната цел на проектите за развитие на въоръженията е изграждане на 
способности на Българската армия, които да отговарят на съвременната 
бързо променяща се и неопределена среда за сигурност. В следствие от 
усложнените международни отношения и кризите на национално ниво 
бъдещото развитие на Въоръжените сили ще се осъществява в условията на 
нарастващи потребности и дефицит на ресурси, което е предпоставка за 
редица проблеми при изпълнението на проектите на МО. 

Обект на изследването са проектите за развитие на въоръженията, които 
се изпълняват от МО, а предмет са проблемите при тяхното изпълнение. 
Целта на изследването е да се идентифицират ключови проблеми при 
изпълнението на проектите, което е основа за тяхното по-добро управление.  

Методологията на изследването включва: дескриптивно изследване, 
PEST анализ, структурирано интервю с експерти и статистически методи. 
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2. Същност на проектите за развитие на въоръженията 
Приоритетна дългосрочна цел на МО е чрез трансформация на 

Въоръжените сили да се изграждат и поддържат отбранителни способности, 
адекватни на изискванията на средата за сигурност.  

Отбранителните програми са специфичен вид програми, ориентирани 
към постигане на специфични цели, свързани с осигуряване на сигурността 
на страната [1]. Дейностите по най-скъпите проекти са насочени към 
усъвършенстване и развитие на отбранителните/оперативните способности с 
приоритет ускорено придобиване на способности за декларираните сили, 
необходими за изпълнение на трите основни мисии [2]: 

1. Отбрана. 
2. Подкрепа на международния мир и сигурност. 
3. Принос към националната сигурност в мирно време. 
Разходите за отбранителни способности са най-голямото перо от 

бюджета на МО и варират в интервала между 60 и 70%. Тези средства се 
разпределят по различен начин през годините, но без значение дали това 
разпределение е между четири структурни и четири функционални основни 
програми, четири политики и четиринадесет програми или в дългосрочен 
план за инвестиции в отбраната, тяхното основно предназначение е 
поддържане и изграждане на способностите на Българската армия. 

Проектите за развитие на въоръженията са средството за придобиване на 
въоръжение и техника в Българската армия. По своята същност те са проект с 
всички характеристики, присъщи за този начин на управление. Имат точно 
определени цели, дейности, бюджет и график. 

Специфичното за този вид проекти е, че те се финансират с публични 
средства и в резултат от изпълнението им Въоръжените сили предоставят 
публичното благо сигурност. Финансирането им се осъществява от заделения 
бюджет за отбрана. Разходите за отбрана се конкурират с всички останали 
публични разходи – за здравеопазване, образование, наука и т.н.  

Това изисква определена публичност и отчетност, за да е ясно как и за 
какво са изхарчени заделените средства и каква е ползата от това. Основен 
проблем с публичността е класифицирането на прекалено голяма част от 
информацията за тези проекти, което поражда недоверие в обществото към 
инвестиционните дейности на МО, а именно обществото е ключово 
заинтересовано лице в проектите за развитие на въоръженията.  

Други алтернативи за финансиране на проекти за развитие на 
въоръженията са Програмата на САЩ за подпомагане в областта на 
сигурността и отбраната и Програма на НАТО за инвестиции в сигурността. 
За този тип проекти са характерни друг тип проблеми при планирането и 
изпълнението им, свързани с това, че има донорска организация, която 
изисква специфичен начин на управление и отчетност. 
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3. Вътрешна среда на проектите за развитие на въоръженията 
Според „Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на 

МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
българската армия” едни от най-важните, вътрешни за МО фактори, които 
влияят пряко върху реализацията на програмите, са: управленският стил; 
организационната структура; програмната структура; капацитетът на 
програмните и проектните екипи и инфраструктурата [3]. 

За вътрешната среда пряко може да се съди от жизнения цикъл на 
отбранителните продукти, който обхваща дейностите от планиране и 
управление на проекти за развитие на въоръженията до снемане от употреба 
на придобитото въоръжение и техника. Според чл. 7 от Правилник за 
управление на жизнения цикъл на отбранителните продукти П - 7/19.08.2011, 
обнародван в ДВ, бр. 70 от 2011 г. и изменен от 29.03.2013г. , участниците в 
управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти са: дирекция 
“Инвестиции в отбраната”, дирекция „Стратегическо планиране”, дирекция 
“Планиране, програмиране и бюджет”, дирекция “Логистика”, дирекция 
“Комуникационни и информационни системи”, дирекция “Административно 
и информационно обслужване”, дирекция “Финанси”, дирекция „Сигурност 
на информацията” (ДСИ), Институтът по отбрана, Съвместното командване 
на силите, видовете въоръжени сили, Съветът по въоръженията, Програмният 
съвет и Съветът по отбранителни способности. 

Според чл. 24 фазите на жизнения цикъл на отбранителен продукт са: 
концепция; разработване; придобиване; експлоатация и поддръжка; снемане 
от употреба/експлоатация и въоръжение. 

Горепосочените дванадесет структури, заедно с министъра на отбраната, 
се включват в целия процес с изготвяне на специфични документи, 
назначават работни групи и проектни екипи, координират и одобряват 
работата една на друга. Това създава тромава организация в серия от дълги 
процедури в процес, който протича с години. 

За постигането на целенасочено управление на изразходването на 
ресурсите за отбрана, отделните проекти на МО са разпределени по различни 
политики и програми. Основен проблем в това разпределение е, че поради 
голямата разлика между желаните способности и планираните ресурси, 
приоритетите и съответно програмната структура на МО търпят постоянни 
промени през последните години. За 2010 г. структурата се състои от четири 
политики и четиринадесет програми. За 2011 г. бюджетът за отбрана е 
разработен отново в четири политики, но десет програми. 

За намаляване на дисбаланса между заявените потребности и 
прогнозните ресурси за тяхното осигуряване през 2011 г. е извършена 
приоритизация на проектите в съответствие с дефинираните способности в 
План за развитие на Въоръжените сили. Като резултат е създаден 
Инвестиционният план-програма на Министерството на отбраната до 2020 г., 
който има за основна цел да осигури придобиване на способностите, 
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заложени в Плана за развитие на Въоръжените сили. Чрез него се формира 
единна интегрирана рамка на капиталовите разходи, включващи придобиване, 
интегрирана логистична поддръжка, извеждане от въоръжение и/или 
модернизация на въоръжение, техника, оборудване и инфраструктура на 
отбраната чрез реализация на инвестиционни и инфраструктурни проекти. 
Като резултат от тази приоритизация се изготвят три основни списъка с 
инвестиционни проекти [4]: 

1. Списък с тринадесет приоритетни инвестиционни проекта на обща 
стойност до 2 милиарда лева; 

2. Списък с двадесет и девет инвестиционни проекта с вече сключени 
договори на обща стойност 0.471 милиарда лева; 

3. Индикативен списък с четиридесет други инвестиционни проекта, 
които биха могли да бъдат реализирани в бъдеще. 

Приоритетните инвестиционни проекти са предназначени да осигурят 
поддръжка на основни отбранителни способности на Въоръжените сили и да 
създадат условия за тяхното развитие, отговарящо на съвременните 
реалности. Ресурсите за тяхното изпълнение попадат в програма „Подготовка 
и използване на Въоръжените сили”, в която традиционно след 2011 г. до 
2015 г. попадат между 60% и 70% от общия бюджет за отбрана. 
Инвестиционният план-програма е съобразен със следните допускания: 

1. осигуряване на средногодишна бюджетна рамка от 1,5% от БВП за 
неговото реализиране, при определен ръст на БВП; 

2. тенденциите в оценката на средата за сигурност, очертани в Бялата 
книга и Планът за развитие на Въоръжените сили, в средносрочен период до 
2014 г., ще се запазят в дългосрочен период до 2020 г. 

За второто допускане може да се твърди, че е правдоподобно, но първото 
към 2015 г. все още не се осъществява и бюджета за отбрана продължава да е 
по-нисък от 1,5% от БВП и в следствие от бавното възстановяване от 
икономическата криза от 2008 г. растежът на БВП е по слаб от очаквания. С 
голяма вероятност това може да се превърне в сериозен и дългосрочен 
проблем за ресурсното осигуряване на инвестиционния план-програма и 
изпълнението на всеки един от проектите. 
 
4. Външна среда на проектите за развитие на въоръженията 

На всеки един проект, външната среда въздейства чрез политически, 
икономически, социални, технологични, правни, екологични и други фактори. 
Тези групи фактори са същността на PEST анализа и неговите разновидности 
като PESTEL, който е подходящ метод за изследване на обкръжаващата среда 
на проектите за развитие на въоръженията. 

Политическите фактори се свързват предимно със задачите на 
Въоръжените сили към територията на България в мирно и военно време,  
ангажиментите към НАТО и ЕС, необходимите способности за изпълнението 
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на тези задачи и политическото отношение към развитието на Въоръжените 
сили. 

При настоящата среда за сигурност съществува изключително ниска 
вероятност територията на Република България да бъде заплашена от 
конвенционална военна заплаха, но за сметка на това се засилва ролята на 
Въоръжените сили в оказване съдействие на органите за сигурност в борбата 
им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен 
трафик на оръжие и международен тероризъм, участие в охраната на 
стратегически обекти, на обекти и системи от критичната инфраструктура и в 
операции за пресичане на терористични действия.  

Като пълноправен член на НАТО и ЕС, България има поети ангажименти 
свързани с участие в международни операции и поддържане на способности 
на задължителното ниво на боеспособност и боеготовност. Като член на 
системата за колективна отбрана на НАТО, България има поети ангажименти, 
които се изпълняват в рамките на договорените в пакет цели на Въоръжените 
сили – 47 цели, които включват изграждането и поддържането на 39 
формирования, плюс специфични способности на ВВС и ВМС. На практика 
тези формирования са част от военната структура на Алианса, а все още на са 
изградени. Неизпълнението на тези ангажименти ще доведе до нарушаване 
на един от основните принципи на НАТО за равномерно разпределени на 
рисковете и отговорностите, което ще компрометира България като надежден 
съюзник. 

Икономическите фактори, които оказват пряко влияние върху 
проектите за развитие на въоръженията са свързани с богатството на 
държавата, изразено в БВП и решението за това, каква част от него да бъде 
заделена за отбрана. 

По данни от НСИ от 2000-та година се наблюдава тенденция към 
намаляване на процента от БВП за отбрана от 2,89 през 2000 г. до 1,41 през 
2010 г. От друга страна, в реално изражение се наблюдава увеличение до 
2008 от 791 300 000 до 1 553 370 000 и от тогава спад до 1 008 380 000 през 
2010. За 2013 г. бюджетът на за отбрана възлиза на 1 080 465 000 лева , леко 
увеличен в сравнение с 2012, но под необходимите 1,5% от БВП и все още 
недостатъчен за изпълнение на инвестиционен план 2020.   

Технологичните фактори включват технологична и индустриална база, 
развойна и иновационна дейност, бързината на промяна на технологиите и 
други. В сектора на отбраната, продуктовата структура и възможности са 
съсредоточени в технологични направления, които не отговарят на 
настоящите отбранителни потребности. Липсата на закупени патенти, 
лицензи, ноу-хау и ограниченият достъп до иновативни технологии 
допълнително спомагат за изоставането на сектора. В резултат от всичко 
казано до тук потенциалът на индустрията да покрива бъдещите материални 
изисквания на Въоръжените сили е сведен до минимум, което значи, че 

170



страната ни ще трябва да разчита на внос на въоръжение, техника и услуги за 
ремонт и поддръжка. 

Влиянието на правната рамка като външен фактор за проектите за 
развитие на въоръженията се определя главно от закона за обществени 
поръчки, чрез който се избират доставчици на оборудване и услуги. Тя може 
да бъде както с положителен, така и с отрицателен, задържащ ефект. Това 
поставя въпроса как да се сключват договорите за изпълнение на обществени 
поръчки, така че да не се ограничава необходимата свобода на мениджърите 
да изпълняват своите функции, но същевременно с това договора да е 
достатъчно ясен и сигурен.  

Социалните фактори в проектите за развитие на въоръженията се 
свързват главно с конкурирането им за финансиране с публични средства със 
сфери като здравеопазване, образование, социална политика и други. МО не 
провежда добра политика на публичност и прозрачност и поради тази 
причина съществува голямо недоверие към начина на изразходване на 
средствата за отбрана.  

Влиянието на екологичните фактори се свързва главно с негативното 
въздействие на даден проект върху региона, в който се изпълнява. Съществен 
момент в планирането на проекта е да се прецени дали той няма да е в 
нарушение на съществуващи екологични норми. Тези фактори се 
пренебрегват от повечето мениджъри, но в дългосрочен план могат да 
предизвикат сериозни изменения в даден проект и дори неговото 
прекратяване. 
 
5. Оценка на влиянието на факторите от обкръжаващата среда върху 
изпълнението на проектите за развитие на въоръженията 

За да се оцени силата на влиянието на отделните групи от фактори върху 
изпълнението на проектите за развитие на въоръженията е проведено 
структурирано интервю с тридесет експерта от сферата на управление на 
проекти за развитие на въоръженията, между които попадат представители на 
научни организации, на МО и частния сектор. Влиянието се оценява по скала 
от 1 до 5, като 1 е най-ниската оценка (много слабо влияние), а 5 – най-
високата (много силно влияние). При обработката на мненията чрез MS Excel 
е изчислена средна аритметична оценка от всички отговори по следата 
формула: 
 

                                                                       (1) 
 
където: 
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След получаването на средната аритметична оценка чрез MS Excel е 

изчислен коефициент на вариация по следната формула: 
 

                                                                (2) 
където: 
V е коефициент на вариация; 
S e стандартното отклонение; 

  
Kогато коефициентът на вариация е по-малък от 0,5 то разсейването е 

малко(незначително)[5]. Колкото по-малко е разсейването следва, че 
експертите са по-единодушни в мненията си. За целите на настоящето 
изследване се счита, че ако коефициентът на вариация е по-малък от 0,3 то 
разсейването е незначително и експертите са единодушни. 

Обработените данни по така описаната методология за оценка на силата 
на влияние на отделните групи фактори от обкръжаващата среда върху 
изпълнението на проектите за развитие на въоръженията е представена в 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Средна оценка за сила на влияние върху изпълнението на проекти за 

развитие на въоръженията на фактори от обкръжаващата среда и коефициенти на 
вариация 

Фактор Средна 
оценка 

Коефициент на 
вариация 

Вътрешна среда 
Управленски стил 3,83 0,24 
Организационна структура 4,06 0,27 
Програмна структура 4,26 0,14 
Капацитет на програмните и 
проектните екипи 4,33 0,19 

Инфраструктура 3,70 0,29 
Външна среда 

Политически 4,80 0,10 
Икономически 4,80 0,14 
Технологични 4,27 0,16 
Правна рамка 3,83 0,19 
Социални 2,37 0,32 
Екологични 2,56 0,20 

Според данните от анкетата с най-силно влияние от вътрешната среда 
върху изпълнението на проектите за развитие на въоръженията са 
капацитетът на програмните и проектните екипи със средна оценка 4,33, 
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програмната структура с 4,26 и организационната структура с 4,06. Оценките 
за влиянието на управленския стил и инфраструктурата са със средни оценки 
съответно 3,83 и 3,70, което значи, че са с по-умерена сила на влияние, но 
това не ги омаловажава. 

От външните фактори с най-силно влияние са оценени икономическите и 
политическите със средна оценка 4,8. На следващо място по сила на влияние 
са технологичните фактори със средна оценка 4,27. На тези три групи трябва 
да се обърне особено внимание при изпълнението на проектите за развитие 
на въоръженията. 

Влиянието на правната рамка е оценено предимно като силно със средна 
оценка 3,83, което показва, че тези фактори са още един възможен източник 
на по-сериозни проблеми. Социалните и екологичните фактори са с най-
ниско влияние, съответно с 2,37 и 2,56, което не значи, че те трябва да бъдат 
пренебрегвани при планирането и изпълнението на проектите.  

Всички коефициенти на вариация са под 0,3 следователно по-голяма част 
от експертите са сравнително единодушни в оценките си, с изключение на 
оценките за силата на влияние на социалните фактори, където коефициентът 
на вариация е 0,32. 
 
6. Идентификация на проблеми при изпълнението на проекти за 
развитие на въоръженията 

В резултат от направените анализи и проведените интервюта могат да 
бъдат идентифицирани четири проблемни области със съответните проблеми 
за изпълнението на проектите за развитие на въоръженията. 
Аналогично с оценката на силата на влияние на факторите от обкръжаващата 
среда, групата от експерти оценява до колко е съществен за изпълнението на 
проектите за развитие на въоръженията всеки един от посочените в таблица 2 
проблеми. Скалата на оценяване е отново от 1 до 5, като 1 е най-ниската 
оценка (несъществен), а 5 – най-високата (съществен). Обработените данни 
са посочени в таблица 3. 
 

Таблица 2. Оценка на проблеми при изпълнението на  
проекти за развитие на въоръженията 

 

Проблем Средна 
оценка 

Коефициент 
на вариация 

Технически 
Дефиниране на обхват на проекта/ договора 4,27 0,17 
Зрелост на процеса на изпълнение на проекта 2,80 0,26 
Сложност на процеса на изпълнение на проекта 3,07 0,16 
Забавяне на доставки от страна на изпълнители 3,27 0,29 

Организационни 
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Неясни цели 4,86 0,07 
Недобро разпределение на ресурсите в 
организацията 4,36 0,13 

Лош процес на вземане на решения 4,30 0,11 
Неподходяща организационна структура 4,06 0,17 
Нисък капацитет на програмните/проектните 
екипи 4,77 0,09 

Проектни 
Недостатъчно планиране 2,13 0,21 
Подценяване на рискове 4,66 0,12 
Оптимистични прогнози 3,20 0,24 
Оптимистичен график за изпълнение 4,32 0,18 
Оптимистичен бюджет за изпълнение 4,20 0,12 

Външни 
Политическа обстановка 4,47 0,11 
Промени в закона 4,03 0,20 
Промени в бюджета 4,50 0,13 
Неясни ръководства за изпълнение на 
програмите/ проектите 4,60 0,16 

Политическа обстановка 4,47 0,11 
 

Коефициентите на вариация са по-малки от 0,3, следователно експертите 
са сравнително единодушни в оценките си за изброените проблеми. Прави 
впечатление, че от областта с „технически” проблеми единствено 
дефиниране на обхват на проекта/ договора е с по-висока оценка – 4,27. 
Всеки един от организационните проблеми е с оценка над 4, а коефициентите 
на вариация са ниски, следователно експертите са единодушни за това, че 
проблемите от тази област са съществени. Сходна ситуация с ниски 
коефициенти на вариация и високи оценки се наблюдава и при проблемите от 
група „външни”, което е логично на фона на високите оценки на влиянието 
на политическите и икономическите фактори на обкръжаващата среда върху 
изпълнението на проектите за развитие на въоръженията. От групата 
„проектни” проблемите с висока оценка за същественост са оптимистичния 
бюджет и график и подценяването на рисковете, което е напълно естествено, 
тъй като това са три съществени елемента на всеки един проект. 

Като краен извод може да се каже, че най-съществени за изпълнението на 
проектите за развитие на въоръженията са всички проблеми от групите 
„външни” и  „организационни”, дефиниране на обхват на проекта/ договора 
от група „технически”, подценяването на рисковете, оптимистичните график 
и бюджет от група „проектни”. 
7. Заключение 
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Обкръжаващата среда на проектите за развитие на въоръженията се 
характеризира с повишената несигурност, растящата нестабилност и 
голямата неопределеност, в основата на която стоят политическата, 
икономическата, социалната и културната криза в обществото. От друга 
страна, потребностите от отбрана и разходите за нея ще нарастват. 
Организацията на изпълнението на проектите е сложен процес с множество 
участници. Всичко това е предпоставка за наличие на разнообразни по 
характер проблеми при изпълнението на им.  Чрез настоящето изследване е 
идентифициран набор от такива проблеми и в последствие са оценени от 
група експерти предимно като съществени със сравнително единодушно 
мнение. Резултатите на насочени към структурите от МО и могат да 
послужат като стъпка към изграждането на по-добро проектно управление, 
което ще е необходимо в условията на постоянно нарастващи потребности и 
ограничени ресурси.    
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Abstract. The paper presents a part of trans-interdisciplinary research project Future-
Oriented Integrated Management of European Forest Landscapes INTEGRAL, related to 
the management of forest landscapes. The purpose of this study is to investigate the 
possibilities of behaviour stakeholders forecasting in the forestry sector. The article presents 
results of a survey of the opinion of stakeholders for the landscape management in the 
municipality Velingrad in Bulgaria. As a part of the conceptual framework of the research 
project are presented the results of the examination of attitudes of the participants in the use 
of forest landscapes and their perception of the work of the institutions.. 
Keywords: stakeholder, forest sector, policy, behaviour, 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 [1, 4, 6-11]. The decision can be taken on different levels: macro, meso 
and micro. 

The focus in the Project INTEGRAL is not only on the forest resource, but in 
the entire forested landscape, including other lands because the project is a study 
for the future-oriented and integrated forest management at the landscape level and 
research with common the trans-interdisciplinary platform. That is why the term 
forest management should be broadened to mean management of forested 
landscape. In INTEGRAL forest landscapes are understood as socio-ecological 
systems [3, 5, 10, 12].  

The purpose of this study is to investigate the possibilities of behaviour 
stakeholders forecasting in the forestry sector. As a part of research for Bulgaria in 
the paper are presented results on the behaviour of stakeholders in Velingrad 
municipality. As part of the conceptual framework of the project are examined 
attitudes of the participants in the use of forest landscapes and their opinion to the 
work of the institutions. 

 
2. Object 

The area is placed in the south-western part of Bulgaria. Case study area 
Yundola is located in the Pazardzhik region around two local town centers – 
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Velingrad (population about 25 000) and Belovo (population about 4 000). In the 
case study area are placed the villages Yundola, Saint Petka and Pashovi. This 
region of dramatic physiographic and biologic diversity includes a broad spectrum 
of vegetation and natural sightseeing and phenomena. It is mainly woodland 
landscape with forests in all parts of area (about 90%). There are very productive 
coniferous forests. Agricultural landscapes are presented by meadows located near 
the village of Yundola and the other surrounding villages. The whole forested area 
belongs to the Experimental Forest Department “Yundola” and is managed by the 
University of Forestry in Sofia as an outdoor educational and research facility [2].  

The majority of the area (56.2%) is located on the shady exposition, where the 
northern exposure is (19.5%). Sunlit expositions occupy about half of the area 
(43.8%), while the majority is located on the southern (14.8%). These features of 
the terrain influence the distribution of light and heat, soil moisture and fertility, 
and other environmental factors, and hence the formation of different types of 
habitats. More than 50% of the area is situated on the slopes, and 32.9% are steep. 
Many steep and vertical terrains occupied 7.1% of the area. It largely determines a 
favourable terrain for logging, afforestation and construction of roads.  

The area distribution of the landscape is summarized in the following table 1.  
 

Table 1. Appoximate area distribution of the landscape 
 Area (ha) % of Area 
Area of Interest 5900 100% 
Experimental Forest Department Yundola 5200 88% 
Including:   
Wooded are 4750 80% 
Unforested area (glades and others area forestless) 450 8% 
Urban area 100 2% 
Agriculture area 600 10% 
Natural Landmarks  2.1 0.04% 
“Pashovi skali” 2.1 0.04% 
Protected Landscape Area 349.7 6% 
“Valyavitsite” 0.8 0.01% 
“Rogachitsa” 126.9 2% 
“Arapchal” 220.8 4% 
“Laletata” 1.2 0.02% 

 
Comparing to national level, the situation in ownership structure in region of 

Pazardzhik as well as Velingrad Municipality is different by higher proportion of 
State forests. Case Study Area Yundola completely belongs to Velingrad 
Municipality and state forest proportion is even higher 80,3 % (Fig. 1). This area is 
administered by the State Enterprise Forest's Range. From non-state owners the 
biggest share has municipality ownership (13,8 %). Private owners own only 2,12 
% of forest land, private entity own 0,04% and church only 0,35 %. Very small 
part of forest land is in municipal and agricultural cooperatives ownerships. Forest 
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land whose owners are unknown is managed by South Central Forest Enterprise 
Smoljan. 

 
Fig.1. The ownership area distribution in Pazardzhik District (2005) 

 
The forests are owned by the state and are representative for Bulgaria in terms 

of the ratio of state/private property. The territory has a diversity of interests 
related to the use of precious tall pine trees. Yundola is an educational and 
experimental forestry in which technological development of operations involving 
logging and forest production has paramount importance, because of the education 
of students and of employees and specialists in the work field. The region has long 
established traditions in the management and maintenance of coniferous forests. 

Build on the resources and services the forests provide are many livelihoods of 
the local population, especially in the work areas of extraction and processing of 
timber, mushrooms, herbs and berries, and also in the past few years favourable 
conditions have arisen for the development of tourism and new industry prospects 
for production and processing of non-timber forest products. 

 
3. Methodology  

The methodological approach in Case Study Area Yundola was based on 
standardized interviews and qualitative analysis of documents with respect to the 
protocol on agreed conceptual and analytical framework. 

In terms of interviews, two groups of respondents were addressed - forest 
managers and owners and stakeholders related to Case Study Area Yundola. 
Respondents were chosen from non-state private forest owners as well as branches 
of State Forest Ranges in the region. Different typical features of ownership and 
management (state/private/municipal) were represented. Sample of non-state 
owners were selected in order to include the small owners up to 2 ha. Sizes of 
branches of State forest Ranges in region range between 5000 and 26000 ha. A 
total of 17 respondents were interviewed from 13 forest holdings operating in Case 
Study Area Yundola and in Velingrad Municipality. From stakeholders group were 
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addressed representatives of the municipality, state administration authorities in 
forestry and environmental sector, timber and bioenergy holdings, forest owners 
associations, tourist association and non-governmental organizations. Interviews 
with total of 17 stakeholder subjects were realised. Interviews with both groups 
were conducted in the format of individual interviews. 

The number of documents were analysed during research. The primary data 
sources used for the analysis of documents were National Forest Policy and 
Strategy (2006-2013), the Rural Development Programme of the Bulgaria for 
2007-2013. Data sources of National Statistical Institute of the Republic of 
Bulgaria, scientific articles and other published reports were also intensively 
analysed. 

Description of current situation of the individual considered factors was 
smooth. Looking into the past, the most information was available in time horizon 
5 to 10 years. Similarly, the time horizon of 20 years, related to radical changes in 
society of Bulgaria, is relatively well described, but we felt lack of information 
sources covering time horizon 50 years. Overview of time periods we were able to 
cover for the different factors provides Table 2. 

 
Table 2. Overview of time periods covered (example)  

xxx = covered for all aspects, x = partly covered 
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Demographic development xxx   x   
Public opinion and discourses xxx    x  
Economic developments xx x xxx  x  
Technological developments x    x  
Ownership structure and tenure 
arrangements x  X  x  

Forest policy regime xxx  X  x  
Policy coherence xxx X   x  
Actors and their networks xx X     
Political resources xx X     
Forest management practices xxx X    X 
Actors’ behaviour x X  x   

 
 

4. Results 
The National Council on Forestry and Hunting within the institutional entity for 

management of the forestry sector as a consultative state-public body at the 
Ministry of agriculture and food was established. Members of the National Council 
includes representatives of various ministries, including of the institutional entity 
for forest management at the national level, the judiciary, Forest Institute at the 
Bulgarian Academy of Sciences, University of forestry, Union of Foresters in 
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Bulgaria, representatives of non-state forest owners, NGO and other legal entities 
as well as academics/scientist and citizens concerned with the problems associated 
with the management, conservation and protection of forests. 

Developing innovative models of cooperation and collaboration in the process 
of improving the information environment and relationships is part of the 
sustainable and responsible use of natural resources by all stakeholders. In this 
process, each stakeholder seeks to obtain a fair and equal share of the benefits 
arising from the use of certain territories. 

The data from the survey allow for instantaneous assessment of the on-going 
formal and informal relationships in the process of the exchange of information 
and continuing education. 

The results of the answers to this question are summarized and presented in 
Figures 1 and Figures 2. 

For all interviewed stakeholders the main partner in terms of providing useful 
management information are the national politicians - up to 100% of the responses 
confirm this. Figure 1. shows that in addition to this source of information the 
stakeholders also consider important (75% of the respondents), the following 
sources: Neighbouring owners, Local Politicians, Forest Services, State, 
Neighbouring Municipalities, Educational Institutions, Professional technicians, 
Local associations. 

 

Fig. 1. Sharing of 
information, formal 

agreements and informal 
agreements between 

Stakeholders (Legend: A-
Neighbouring owners; B-Other 

forest owners; C-Local 
Politicians; D- 

Regional/County/State 
Politicians; E-National 

Politicians; F-Local government 
officers; G-Neighbouring 

Municipalities; H-Educational 
Institutions; I-Park 

Administration; J-Forest 
Services; K-Local Action Groups; 

L-State; M-Professional 
technicians; N-Forest-related 
enterprises; O-Agricultural 

associations; P-Tourist 
operators; Q-Travel agencies and 

associations; R-Local 
associations; S-Other) 

These sources are mainly relied upon to provide information without 
contractual agreements. Entering into formal or informal agreements hardly ever 
occurs according to the answers. This result shows a good partnership and a high 
degree of confidence in the cooperation between the forest owners without the 
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need for this process to be supported by written agreements. What is interesting in 
Figure 1 is the high confidence in the educational institutions, which has not been 
observed in the region of Velingrad. They should be one of the main partners of the 
organizations whose representatives the respondents are. These are organizations 
with the full potential for collecting and processing information at a high scientific 
and practical level, and they can very effectively assist the management decision 
making. 

Excluded from the information network are the tourism associations and other 
local associations. These results show that the owners need to share information 
only with travel companies directly involved in the sale of the tourist product. The 
impact of the tourism and other local associations, that have an indirect effect on 
the tourism service, is undervalued. 

The stakeholders are willing enter into agreements, which are formal 
agreements, only in 10% of the possible cases for information exchange. It is an 
interesting fact that in the region of Velingrad the stakeholders do not consider the 
possibility of informal contractual relationships. 

The evaluation made by the stakeholders themselves of the present situation, 
Figure 2a and for the period in 10 years’ time, Figure 2b shows a slightly 
worsening forecasts to the degree of importance of the sources of information and 
cooperation. A smaller number of sources of cooperation is characteristically 
sought by all stakeholders regardless of the ranking they assign to the respective 
source. 

a) at present 
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b) after 10 years 
 

Fig. 2. Sharing of information between Stakeholders - list of priority:  
a) - at present; b) – after 10 years 

The conclusion which can be made on the basis of the analysis of the results of 
the responses to question № 1 is that the stakeholders share information among 
themselves, but each of them regards as essential the information they receive 
from: the State, the politicians at the national and local levels. This attitude of 
theirs is worrying, to say the least, in today's information age where knowledge is 
extremely important on the one hand, and on the other hand at a time when the 
information is closer to any user with the help of the modern technologies for 
access and communication. 

Figure 3. shows that of these eight sources of conflict the most important for 
the interested respondents are the top three sources: the State with its 
administrative apparatus at local and municipal levels, as well as the regional and 
local politicians. This result is not at all surprising amid the economic and political 
crisis in the country. Conflicts are a reflection of the disagreement or lack of 
confidence in the rules which the institutions and institutionalized offices execute 
as a result of the imposed national and regional policies, as well as in the means of 
execution and their transparency. There are no data for any conflicts with entities 
with which the respondents are in direct competition or in other professional 
relationships. Considering the results, the conclusion that can be drawn is that it is 
necessary to work towards increasing the efficiency and opportunities for 
collaboration between the stakeholders and the administrative services at the 
regional level. 

In direct relation to the previous question are the answers to question: what the 
three parties with whom you would like/agreed to cooperate in the event that it is 
possible to create local companies. The analysis of the responses shows that there 
is a desire for cooperation and it is quite positive to the potential existing entities. 
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The answers include the following potential entities whose ranking of importance 
is given in Figure 4: 

A- Municipalities  
B- Municipality councils  
C- Forest Services  
D- State Forestry Enterprises and State Game Enterprises 
E- Regional and State Politicians,  
F- Professional association  
G- Other forest owners 

 

A B C D E F G  

Fig. 3. Conflicts between stakeholders in 
Velingrad 

Fig. 4. Acceptance of collaboration in case it 
would be possible to create local partnerships for 
improving the forestland management in the area 

(Legend: list of stakeholders above) 
In the region of Velingrad the confidence is again higher in the professional 

bodies such as forest owners, forestry enterprises, forest-related enterprises, state 
forest enterprises, state hunting enterprises, and etc. Decreased levels of 
confidence, or rather its absence (those not mentioned in the respondents’ list of 
priority), have been established towards the local municipal bodies, the court, 
prosecution and even the educational institutions such as the vocational schools in 
the region. Although the main conflicts are with the municipal authorities, local 
politicians and state forest and hunting enterprises, the need is clearly understood 
to be establish cooperation with exactly these entities in the process of the forest 
management in the region. In other words, the owners expect a change in the 
policies that will bring together all these parties in the pursuit of their common 
interest: improving the condition of the forest areas and maximizing the benefits 
obtained as a result of their management. 

The analysis was interesting of the results from survey that aim at assessing the 
potential for use of the territory and the landscape of the region of Velingrad by the 
various user groups of forest and ecosystem functions: Tourists, Local people, 
Beneficiaries, I don’t know. 

183



The relevance of landscape users that is attributed by the various user groups, 
Figure 5, also shows that in the first place is the local users, and only second next 
are the tourists. This indicates that the interested respondents still do not expect 
benefits from tourism, and do not consider it very important as a use of the forest 
ecosystem in the region of Velingrad, although the analysis of the specific regional 
characteristics (above in the report) shows that the region possesses very good 
prerequisites for this type of use. In reality, one of the main sources of revenues in 
the municipal budget result from the tourist services offered in the region. 

  
a) b) 

Fig. 5. Relevance of landscape users –a) - at Present and b) – after 10 years Velingrad 
 

Basicаlly, in the first place, as a land use at the present moment is the timber 
harvesting. These responses are directly related to the previous question. It is a 
positive fact that in the responses in perspective, in the period of 10 years’ time, 
the first place is shared among the timber harvesting and tourism.  

The sense in the respondents of the relevance of the various forms of use in the 
10 years’ period is largely identical, and this corresponds with the increasing 
possibilities of developing alternative forms of tourism and the dwindling timber 
resources in the areas due to the logging activities. 

The data in Figure 6 shows that the key activities for the stakeholders in the 
region of Velingrad are: timber harvesting, hunting and harvesting of mushrooms. 
Of lower significance are activities such as walking and recreation, picking of 
herbs and other somewhat illegal activities. 

What is more interesting is that the respondents assume that the same level of 
importance of these same activities will be maintained in the 10 years’ period - 
Figure 7 It should be noted that the respondents are very confident in making 
forecasts; however, it can be said that they expect reduced significance of such 
regional activities as walking and recreation, hunting and even a slight reduction in 
timber harvesting. Slightly increased are the expectations for the tourism as an 
activity which can generate direct benefits. This is a positive trend in changing the 
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thinking of the forest managers because the region of Velingrad is a traditional 
tourist area due to its spas and other natural features. 

 
Fig. 6. Range actions at present 

 
Fig. 7. Range actions after 10 years 

The results summarized in Figure 8 show that almost all listed activities 
provide benefits important for the region. The main activities that have been 
identified are: timber harvesting, agriculture, recreation, picking of mushrooms, 
hunting and activities related to the lifestyle, sports and culture, livestock breeding 
(production of milk and cheese) and others. 

No matter how the respondents prioritize the different types of activities, 
almost all the answers show a clear focus in the current period on: Production of 
timber to be sold; Production of wood fuel to be sold and Wood fuel production for 
self-consumption. In the near future, in 10 years’ period, the respondents do not 
predict a significant change in the importance of the activities providing direct 
benefits. It is observed that sports are completely underestimated though they all 
can be practised in the region, given its specific physical and geographical 
characteristics. 
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Fig. 8. Activities 
performed within the 
landscape- Performed 

by the owner/manager; 
Someone else; do not 

know by whom (Legend: 
A-Milk/cheese production 
and/or animal farming; B-
Agriculture; C-Vacations/ 
holidays; D-Production of 

timber to be sold; E-
Production of wood fuel to 

be sold; F-Wood fuel 
production for self-

consumption; G-Mushroom 
picking; H-Trekking, 

picnics; I-Summer sports 
(e.g. MTB, horse riding); J-
Winter sports (skiing areas 

with infrastructures); K-
Mining; L-Traditional or 

cultural activities; M-
Hunting enterprise; N-

Other) 
All the benefits which are recognized by the stakeholders are associated with 

the use of wood, and, only partially, with some non-timber forest resources. Such 
ecosystems are considered to be of limited use though they possess a large range of 
opportunities for expanding the economic activity of various enterprises and for 
raising the living standards at the regional level. 
 
5. Conclusion 

According to perceiving of responded forest managers, the state of forests is the 
main factor influenced their silviculture practices. There is the high stock of wood 
in the forests in older age degrees and a high percentage of incidentals felling at 
present. Expected changes in wood stock, age class structure and tree species 
composition as well as predicted effect of climate change, calamitous situations 
will still significantly affect the forest management practices. An especially 
important task for the management of forest resources in Bulgaria, particularly in 
that part of the country – with an altitude of up to 800 m, is the implementation of 
the activities listed in the National Action Plan (2007-2015) concerning the long 
term adapting of forest vegetation to the climate changes. There is a predicted 
increased occurrence of extreme weather events. Less resistant trees, demanding 
for environment stability, will decrease and it will raise the scope of natural 
disaster situations. It might lead to the necessity of modifying silvicultural 
practices. 

The management of Bulgarian forests is a key factor for conservation of the 
biological and landscape diversity. About 10% of Bulgarian forests fall within the 
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boundaries of different protected areas. Society considers this amount insufficient. 
The increased human activity in the forests in the last 100 years and the national 
economic development have led to: various use of more and more forest areas, and 
forest products; fragmentation of forest ecosystems; homogenization of tree 
composition and the age of the forest stands; significant changes in the biological 
and landscape diversity as a result of forest fires. 

Case Study Area Yundola is known for the high diversity and richness of its 
fauna and flora. Protected species and associated ecosystems demand special 
approach in forest management practices. Forests in Yundola are intensively used 
for mushroom and forests fruits gathering. In Bulgaria, there is a long time 
tradition of the free collection of berries as well as hunting tradition. 
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Abstract. Organizations’ requirements to the effective performance measurement systems 
are constantly growing. Now more disciplines are called to contribute to the development 
of more relevant and appropriate performance mesures in their areas. Complex performance 
measurement systems are a promising way of incorporating diverse performance measures. 
They can have positive effect on performance management especially if they are applied in 
alignment with the organization functioning context. 
Keywords: performance measurement, financial measures, non-financial measures, 
complex PMS, performance management. 

 
1. Въведение 

Основната роля в разработването на критерии за оценка на 
изпълнението, които да помогнат на мениджърите в планирането и контрола 
на техните организации принадлежи на управленското счетоводство. В 
продължение на много години акцентът е поставен върху обобщените 
показатели за финансовите резултати, свързани както с организацията като 
цяло, така и с нейните подсистеми. Показатели като възвръщаемост на 
инвестициите (ROI) и по-нови варианти, като например анализ на 
икономическата стойност (EVA), продължават да се препоръчват широко 
както от академичните среди, така и от практикуващи управленски 
счетоводители и управленски консултанти. Наред с това, бюджетните 
системи предоставят основа да се проучи доколко ефективни са 
организациите в покриването на стандартните разходи и общите финансови 
цели. Тези показатели обаче са много обобщени, фокусирани върху 
вътрешните операции на организацията и се отнасят за предходен период. 
Оценката на ефективността и ефикасността в специфични области като 
операции, маркетинг и управление на човешките ресурси поражда и 
специфични потребности от системи за управление на производителността и 
е довело до усилия в тези функционални области да се разработят критерии 
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за оценка на изпълнението с по-голямо значение за конкретните области на 
управлението. Резултатът, е разнообразие от подходи за разработване на 
критерии за оценка. Необходимо е конкретизиране на приложимостта на 
тези подходи и изясняване на специфичната им роля. 

Целта на този доклад е да предостави анализ на научните изследвания, 
които се отнасят до избора и проектирането на критерии за оценка на 
изпълнението в перспективата финансови – нефинансови показатели. 
Анализът има за цел да представи различни гледни точки върху тази дилема, 
като изясни някои от въпросите, от един по-широк поглед върху 
управлението, относно ефективното развитие на критериите за оценка на 
производителността, и по този начин допринася за теорията и практиката, 
свързани с разработването на критерии за оценка на производителността. 

 
2. Изложение 
2.1. Традиционен подход на Управленското счетоводство за измерване 
на постигнатите резултати  

Голяма част от ранните изследвания в управленското счетоводство за 
измерване на постигнатите резултати се отнасят или до използването на 
критерии за оценка на изпълнението, за да се оцени отделно обособена и 
управленска ефективност или до използването на стандартните разходи и 
анализа на отклоненията за контрол на производствените дейности. 
Счетоводната гледна точка за измерване на постигнатите резултати е 
предстваена и в предписанията на учебниците и научната литература. 
Например, според Ченхол [1], първото издание на Отчитане на разходите 
Horngren включва подробни глави за изчисляването и използването на 
стандартни разходи за контролиране на основните компоненти на 
производствените разходи, както и използването на ROI за оценка на 
ефективността на управленската работа. В рамките на децентрализирана 
корпоративна среда, критериите за избор на дивизионалните показатели за 
оценка на изпълнението са оптималност на корпоративно ниво, обособена 
независимост на дивизиите и възможност за контрол. 

Традиционните финансови показатели са критикувани за липсата на 
значение в днешната икономика, където организациите се конкурират все 
повече с нематериални активи [4]. Все пак, може би тази критика няма да 
бъде в ущърб на организациите, ако те предприемат действия за допълване 
на информацията, съдържаща се във финансовите показатели. Дали и кога 
организациите признават този потенциален недостиг и предприемат 
действия за придобиване на съответната информация? 

Докато показатели базирани печалбата продължават да се препоръчват и 
да се използват за оценяване на управленската и дивизионалната 
производителност, твърди се, че дисфункционалното въздействие на тези 
показатели върху вземането на решения може да бъде намалено чрез 
комбиниране на финансови с нефинансови показатели [1].  
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2.2. Финансови срещу нефинансови мерки 
Още Джонсън и Каплан, тяхната значима книга, „Изгубено 

съответствие“, описват ограниченията на краткосрочните финансови мерки 
и предлагат да се разчита повече на нефинансовите мерки. Тази книга 
образува мост между счетоводната и производствената литература за 
измерване на постигнатите резултати. Тя твърди, че ролята на 
краткосрочните финансови мерки е компрометирана от бързите промени в 
технологиите, съкратените жизнени цикли на продуктите и иновациите в 
производствените операции [1]. Намаляването ролята на прекия труд, 
увеличената интензивност на капитала и увеличаването на приноса на 
интелектуалния капитал и други нематериални активи направи невалидни 
традиционните методи за съотнасяне на приходите с разходите, както и 
произтичащите от тях краткосрочни показатели за печалбата като мярка за 
изпълнение. Те предлагат да бъде използван набор от нефинансови 
показатели, въз основа на стратегията на организацията, и да се включат 
показатели за производство, маркетинг и научноизследователска и развойна 
дейност. Например, предлагат, организациите, които се фокусират върху 
подобряването на дизайна на продукта и гъвкавостта на процеса да измерват 
общия брой на части на продукт, както и процента на общи и уникални 
части, докато тези, които фокусират своята стратегия върху качеството да 
измерват скрап, преработвани детайли, процент дефектни, жалби от 
клиентите и гаранционни ремонти. Смята се, че тези показатели, осигуряват 
по-добра представа за дългосрочните цели на организацията, отколкото 
краткосрочните печалба и финансови показатели. Много други учени по 
това време подкрепят подобна теза. Хауъл и Соуси [5] разработват серия от 
нефинансови мерки, в които включват на първо място качеството, нивото на 
запас, скрап, поддръжката на оборудването и качеството на доставка. 
Бромич и Бхимани [6], подчертават значението на замяна на показатели за 
производителността на труда, използването на машините и стандартните 
отклонения на разходите с мерки за качество, срок на доставка, намаляване 
на запасите и производителността на машините, но в новата производствена 
среда. Новата производствена среда също насърчава необходимостта от по-
цялостни средства за оценка на стратегически инвестиционни решения [7]. 
По-късно, гледни точки от не-счетоводни дисциплини са помогнали да се 
изясни по-широката роля на критериите за оценка на изпълнението в 
организациите. Такива дисциплини са управлението на операциите, 
маркетинга, управлението на човешките ресурси и корпоративната 
стратегия. 

През последните десетилетия се наблюдава разпространение на 
подходите за измерване на постигнатите резултати между редица 
дисциплини, включително управленско счетоводство, управление на 
операциите, маркетинг, управление на човешките ресурси (УЧР) и 
корпоративната стратегия. В някои случаи, учените се базират на 
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изследванията, проведени в тези свързани дисциплини. Често, обаче, те не са 
били наясно с паралелното развитие в свързаните области, поради тесния 
обмен на идеи [8]. Независимо от това обаче, е важно да се подчертае, че 
ефективността на системите за измерване на постигнатите резултати ще 
зависи от това как те влияят на поведението на хората. Едновременно с 
развитието в различни дисциплини има отделен поток на по-академично 
насочени изследвания, главно в организационната и поведенческата теории. 
В рамките на управленското счетоводство, проучванията са фокусирани 
върху разбирането на поведенческите реакции, които са възникнали в 
отговор на това как мениджърите използват такива критерии за оценка на 
изпълнението, като например бюджетната информация. 

Важна насока на изследванията е идентифицирането на нежеланите 
последици от бюджетните системи за контрол и управление върху 
служителите. Ченхол [1] съобщава, че подчинените чувстват натиск от 
бюджета, възникнал от три основни фактора: склонността на надзорните 
органи да се набляга на необходимостта бюджетите да се спазват, вдигането 
на бюджетните цели на по-трудно ниво, след като са били постигнати, и 
негъвкавия и безкомпромисен характер на бюджетните документи, които не 
включват истинските причини за бюджетните отклонения. Този натиск води 
до някои нежелани последици: повишено напрежение, разочарование, 
негодувание, подозрение, страх и недоверие, както и снижаване на 
дългосрочните резултати. Ченхол предполага, че участието във формирането 
на бюджета е вероятна характеристика на управленския стил, и че на 
мениджърите е необходимо обучение в човешките отношения, за да се 
създаде възможност да се проведе "реално" участие. 

Друго изследване [1] разглежда различни подходи при бюджетирането, 
идентифицирайки техните поведенчески последствия. То определя три стила 
на бюджетиране, които могат да се използват: стил за ограничен бюджет, 
стил със съзнание за печалбата и не-счетоводен стил. В сравнение със стила 
за ограничен бюджет, използването на стил със съзнание за печалбата се 
свързва с по-ниско напрежение на работните места, и по-малко 
манипулиране на счетоводните отчети, по-добри отношения с началници и 
колеги, и по-голямо удовлетворение от работата и чувство за справедливост 
на оценката. Допълнителните изследвания в тази област дават 
противоречиви констатации. Една променлива, която се изследва 
приблизително по същото време е участието в определяне на бюджета 
(УОБ). УОБ може да бъде разграничено от използването на счетоводни 
показатели за оценка на изпълнението (ИСПОИ) в това, че се отнася до 
участието на подчинените в определянето на бюджета. Твърди се, че УОБ 
оказва влияние на връзката между ИСПОИ и резултати като например 
производителност, а също така е във фокуса на няколко изследвания, които 
опитват да идентифицират случаите, в които УОБ е най-ефективно [1]. По-
новите изследвания са използвали поведенчески теории за да установят как 
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мениджърите реагират на комплексни показатели, за разлика от 
традиционните показатели [9], на разнообразни показатели, които могат да 
създадат напрежение включвайки противоречащи си показатели и на 
недоверието към по-субективни показатели [10]. 

 
2.3. Комплексни системи за оценка на резултатите 

Следваща стъпка в развитието на показателите за оценка на 
постигнатите резултати са комплексните системи. Какви са начините да се 
координират и интегрират различните подходи и как това може да се 
постигне най-добре? Един подход, който изглежда обещаващ за 
обединението им е интегрирането в стратегическа рамка на финансови и 
нефинансови мерки, които изглежда да са възникнали едновременно в 
управленското счетоводство и различни функционални области на 
мениджмънта. Тези промени са насочени към отразяване на възхода на нови 
производствени технологии и стратегическа перспектива, която поставя 
нови изисквания към системите за оценка на изпълнението и контрола. 
Управление на операциите е първата дисциплина, която се фокусира върху 
производствените показатели се опитва да ги свърже с формирането на 
стойността и със стратегията. Управление на маркетинга комбинира 
финансовата перспектива с нефинансова маркетингова ориентация, за да 
доразвие разбирането на връзките между лоялността на клиентите, 
удовлетвореността на клиентите и финансовите резултати. Направлението на 
стратегията има дълга история в разглеждането и оформянето на критерии за 
оценка на изпълнението и всички области на управлението са използвали 
разрботки от областта на стратегията. УЧР, се съсредоточава върху 
разработването на мерки, които да вземат предвид множеството аспекти на 
управлението на човешките ресурси за резултатите на отделните служители 
и организацията. Направени са важни връзки между иновациите в 
интегрираните системи за оценка на постигнатите резултати (PMS) и 
Balanced Scorecard (BSC) системата за стратегическо планиране и контрол от 
една страна и централната роля на нематериалните ресурси и 
интелектуалния капитал с акцента на УЧР от друга, за да се гарантира 
устойчиво организационно развитие и растеж [1]. Насоката към интегрирана 
система за измерване на резултатите, включително към BSC, изглежда, е 
била възприета в различни области и BSC се цитира в литературата по 
маркетинг, операции, управление на човешките ресурси и счетоводство [11, 
12, 13, 14, 15]. 

Необходимо е обаче, по-конкретно определение на това какво означава 
за организациите съвременна система за оценка на резултатите (PMS). Това е 
така, защото етикети, като например Balanced Scorecard, е малко вероятно да 
уловят ефективно информационните измерения на управленските 
счетоводните и несчетоводни практики [11]. Хол [2] използва понятия от 
теорията за измерване на резултатите за да развие модел за измерване на 
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важните характеристики на комплексни PMS. Емпиричните резултати в 
изследването му показват, че моделът е надеждна и валидна мярка за 
комплексни PMS с интердисциплинарни показатели. Характеристиките, 
които описва като важни, включват предоставяне на показатели за оценка 
(финансови и нефинансови), описващи важните части на операциите на една 
стратегическа бизнес единица (СБУ) и интегриране на тези показатели със 
стратегията, както и по цялата верига на формиране на стойността.[2] 
Организациите е възможно да използват подобни финансови мерки за 
резултатите си от дейността; въпреки това, не-финансовите и/или 
стратегическите мерки има вероятност да са уникални за всяка фирма. 

В проучването си Хол изследва и как една цялостна PMS, включваща и 
финансови и нефинансови показатели, е свързана с управленската 
ефективност. Като такова, проучването е сред първите, които предоставят 
емпирични доказателства по отношение на поведенчески последствия от 
използването на цялостна PMS. Резултатите показват, че прилагането на 
цялостни PMS не е пряко свързано с управленската ефективност; а е, по-
скоро, свързано косвено чрез яснотата на ролята и психологическото 
овластяване – две променливи, дефинирани от Хол, които по-късно са 
проучени и от други автори. Под яснота на ролята Хол има предвид „ясно 
чувство за техните цели и отговорности и как да ги постигнат“. 
Психологическото овластяване той дефинира като „увеличена вътрешна 
мотивация за изпълнението на задачите проявяваща се в комплект от четири 
разбирания; значение (стойността на работата според собствените идеали 
или стандарти на индивида), компетентност (вяра на индивида в неговия 
капацитет за умело извършване на работата), свобода на избора (вярата на 
индивида относно степента му на избор в инициирането и извършването на 
работата), и въздействие (степента, в която индивида смята, че може да 
повлияе на резултатите по време на работа)“. Изводите на Хол са в 
съответствие с доводите, че познавателните и мотивационните механизми, 
помагат за обясняване на ефекта на системите за управление върху 
управленската ефективност [16]. По-конкретно, резултатите показват, че 
цялостните PMS влияят на познавателната способност и мотивацията на 
мениджърите, които, на свой ред, влияят на управленска ефективност. 

Изследването на Хол не дава отговор на въпроса кои са конкретните 
характеристики на мерките за изпълнение, които се съдържат в 
комплексните PMS; какъв е оптималният брой на мерките и/или 
съотношението на финансови и нефинансови мерки за изпълнение. 
Последните изследвания показват, че само чрез добавяне на повече 
показатели за изпълнение не е задължително да се подобри 
изчерпателността на PMS [17]. И накрая, резултатите от това проучване 
показват, че всеобхватните PMS влияят положително на производителността 
на ръководната работа чрез засилване на яснотата на ролята и 
психологическото овластяване. Но за разлика от него, предишни 
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изследвания показват, че използването на цялостни PMS за целите на оценка 
и формиране на възнаграждение може да бъде проблематично [11]. Затова, е 
важно да се проучи едновременното използване на цялостни PMS за 
осигуряване на обратна връзка и за оценка/възнаграждение на мениджърите. 

Отговорите на тези въпроси са важни и актуални като се има предвид 
настоящия интерес към комплексни системи за оценка на резултатите като 
Balanced Scorecard като цяло, както и по-специално нарастващото значение 
на нефинансовите показатели в тези системи. В една от тези насоки е 
изследването на Чонг М. Лоу [3] и по-конкретно той изследва въпросите, 
свързани с използването на финансови и нефинансови показатели за оценка 
на работата на служителите. Лоу осигурява систематични емпирични 
отговори на следните изследователски въпроси: Дали използването на 
нефинансови показатели като критерии за оценка на резултатите ще 
повлияят на управленската ефективност? Ако е така, дали тези ефекти са 
косвени чрез увеличаване яснотата на ролята, което на свой ред, се отразява 
на управленската ефективност? И по-важно, тези ефекти от използването на 
нефинансови показатели, подобни или различни са от тези, генерирани от 
използването на финансови показатели? Резултатите са както следва: Първо, 
използването на нефинансови мерки за оценка на работата на служителите 
оказва значителен ефект върху управленската ефективност. Въпреки това, 
този ефект е непряк чрез увеличаване яснотата на ролята. Второ, подобни 
резултати са установени и за финансовите показатели. Финансовите 
показатели влияят на управленската ефективност непряко чрез увеличаване 
яснотата на ролята. Трето, ефектът от нефинансови мерки относно 
увеличаване яснотата на ролята е повече от два пъти по-голям от този на 
финансовите мерки. Тези резултати не само са в съответствие с предишни 
проучвания [2, 4], но и дават допълнителни полезни гледни точки. 

От тези констатации могат да се направят няколко важни заключения: 
използването на нефинансови показатели за оценка на изпълнението може да 
се отрази на управленската ефективност; механизмът, по който 
нефинансовите показатели влияят на управленската ефективност е чрез 
увеличаване яснотата на ролята. Показателите за оценка на резултатите 
дават насока на служителите. Те посочват на служителите, какво се очаква 
от тях, как те могат да допринесат за организационните цели, като по този 
начин изясняват ролите им в рамките на организацията. Механизмът, по 
който използването на нефинансови показатели влияе на управленската 
ефективност чрез яснотата на ролята не е различен от този на използването 
на финансови мерки. Въпреки това, силата на връзката между 
нефинансовите мерки и увеличаване яснотата на ролята е повече от два пъти 
по-силна от тази с финансовите мерки. Това означава, че ефектите могат да 
бъдат получени от използване само на финансови мерки, или чрез 
използване само на нефинансови мерки. По-важното, което те показват е, че 
по-голяма част от ефектите може да бъде получена само от нефинансови 
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мерки. Следователно, включването на нефинансови мерки в комплексните 
системи за оценка на резултатите, може да направи разлика в степента на 
изясняване на ролята на служителите и съответно в производителността. 

 
2.4. Използване на нефинансови показатели за оценка и формиране на 
възнаграждение 

Организациите сега разчитат на нематериалните ресурси да им осигурят 
конкурентно предимство. В действителност, някои фирми стават виртуални 
организации, като единствено човешкия капитал, се съдържа в ядрото на 
самата организация [18]. С тези промени в бизнес практиките и 
стратегическите цели, актуалните счетоводни управленски въпроси стават, 
"Как да се приведат в съответствие с отчитането на нематериалните активи, 
които не са отразени във финансовите отчети, показателите, които включват 
компенсационните бонуси на мениджърите?" и "Как практиките относно 
човешките ресурси влияят върху използването на нефинансови показатели 
за оценка на резултатите в компенсационните бонуси?" 

В областта на това какви показатели се използват за оценка и формиране 
на възнаграждение на мениджърите е проучването на Уайдънър [4]. Това 
проучване предполага, че две променливи на човешките ресурси – начина на 
използване на човешкия капитал и структурата на заплащане във фирмата, 
са свързани с употребата на нефинансови показатели в договорите за бонус 
компенсации на висшите мениджъри. Използваният модел показва, че 
вероятността да се разчита на комплексни нефинансови и финансови мерки 
се увеличава според интензивността на труда. В допълнение, фирмите, които 
разчитат на човешкия капитал е по-вероятно да включат показатели за 
човешките ресурси в оценката си за компенсационните бонуси. Резултатите 
показват, че за организациите, които разчитат на човешкия капитал, най-
голямата вероятност за съвместно използване на нефинансови и финансови 
мерки е, когато те имат йерархична структура на заплащането (и съответно 
има е по-малка вероятност тези организации да разчитат единствено на 
финансови мерки). Така организациите признават, че нуждите им от 
информация са по-взискателни (например, необходимостта от нефинансова 
информация е по-силна), когато има голяма разлика между горните и 
средните нива работници и служители в рамките на организацията и 
служителите може да имат чувство за неравенство. Този резултат подкрепя 
твърдението, че нефинансови показатели се използват за предоставяне на 
частична информация, необходима, за съсредоточаване на ръководителите 
върху стратегическите цели и да помогне в обединяване на индивидуалните 
и организационните цели. Освен това, моделът разширява обхвата на тези 
констатации, като демонстрира, че в тези фирми има и по-голяма вероятност 
да се разчита на показателите в областта на човешките ресурси. 

Констатацията, че има положителна връзка между човешкия капитал и 
използването на нефинансови мерки не е изненадваща, тъй като е в 
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съответствие с основната теория. По-интересен е резултатът, че разликите в 
структурата на заплащането имат силни последствия за дизайна на 
бонусната схема на организации, които разчитат на човешкия капитал. Този 
резултат е в съответствие със ситуационната теория, свързана със 
значението на контекстуалните променливи, като организационна структура. 
Този резултат показва, че мениджърите отговарящи за проектиране на 
комплексните системи за контрол и управление, и по-специално системите 
за стимулиране, трябва да са наясно с контекста, в който системата ще 
работи. 

 
3. Заключение 

Ограничаването на взаимното обогатяване на различните дисциплини с 
идеи и открития беше подчертано от Менса [8], който установява, че е 
налице намаляване на честотата на цитиране на управленското счетоводство 
в други дисциплини. Изследването на развитието в оформянето на критерии 
за оценка на изпълнението в операциите, маркетинга, управлението на 
човешките ресурси, стратегията и управленско счетоводство може да 
разшири разбирането на учените за ролята, която различните дисциплини 
могат да играят в проектирането и прилагането на системи за оценка на 
резултатите, както и да допринесе за развитието на тези дисциплини. 

Добре известно е, че за много организации човешкият капитал е ресурс с 
критична важност. В действителност, има дълъг поток от изследвания 
относно връзката между човешкия капитал и производителността на 
организацията [19, 20, 21], които подкрепят преките ефекти между човешкия 
капитал и производителността - подкрепа на организационната теория на 
ресурсите. Резултатите от това проучване показват, че изследването на 
връзката между човешкия капитал и производителността може да бъде по-
сложно от начина, по който обикновено се моделира, тъй като 
проектирането на система за оценка на изпълнението на организацията може 
да окаже последици за производителността, свързани с човешкия капитал. 

Тези заключения са важни също и за организациите в техните решения 
относно степента на внимание, която трябва да отделят на нефинансовите 
мерки в сравнение с финансовите мерки. Проблемът с комплексните системи 
за оценка на резултатите, като Balanced Scorecard е опасението, че 
използването на различни показатели за изпълнение може да бъде 
дисфункционално и непродуктивно заради компромисите, които 
мениджърите трябва да направят, когато е необходимо, да се съобразят с 
твърде много показатели за изпълнение. В такива ситуации, организации 
желаещи да увеличат яснотата на изискванията, могат да изберат да 
съсредоточат вниманието на служителите си само върху нефинансови мерки, 
като резултатите посочват, че тези мерки не само са в състояние да подобрят 
яснотата, но също така са много по-ефективни от финансовите мерки. 
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Организациите използват системата за оценка на резултатите за да 
покажат и обяснят стратегията на всички служители. Резултатът, че 
организациите с интензивно използване на човешкия капитал разчитат 
повече на използването на нефинансови показатели, конкретно такива от 
областта на човешките ресурси в бонусните схеми е в съответствие с тази 
идея. Включването на нефинансови мерки в бонус схемите, е ясен сигнал 
към цялата организация за значението на човешкия капитал. 
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Abstract. Today, businesses increasingly harder experiment new organizational models that 
are more consistent with a high degree of contemporary business environment. The concept 
of virtual enterprises is a model that successfully respond to changing market conditions. 
Object of this work are dynamic virtual organizations formed by independent actors. Scope 
of work is the management of virtual organizations, formed on the principles of 
collaborative entrepreneurship. The main goal that puts the work is the development of a 
hierarchical structure of indicators for assessing the effectiveness of cooperation in the 
formation of virtual organizations, composed of independent stakeholders. 
Keywords: collaborative entrepreneurship; virtual enterprises; performance assessment; 
performance indicators  

 
1. Въведение 

Сблъсквайки се със значимите промени, с които се характеризира 
съвременната бизнес среда водещите бизнес организации преструктурират 
бизнес процесите си в две отношения. От една страна организационните 
структури трябва да са много по-гъвкави за да позволяват скокообразно 
адаптиране към текущи промени. От друга страна бизнес организациите 
трябва да въведат технологични средства за управление на знанията (каквито 
са информационните технологии). Информационните технологии ще 
позволят по-мащабен достъп до информация и знания и ще позволят да се 
управляват по-ефективно и по-ефикасно системите за реализиране на 
партньорски отношения. Днес бизнес организациите все по-усърдно 
експериментират нови организационни модели, които в по-висока степен 
съответстват на съвременната бизнес среда. Концепцията за виртуалните 
предприятия е един модел, който успешно реагира на променящите се 
пазарни условия.  

Обект на настоящата работа са динамичните виртуални организации, 
формирани от независими участници. Предмет на работата е управлението на 
виртуални организации, сформирани на принципите на колаборативното 
предприемачество. Основна цел, която си поставя работата е разработването 
на йерархична структура от индикатори за оценяване на резултатността на 
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сътрудничеството при сформиране на виртуални организации, сформирани 
от независими участници.  

 
2. Същност и модел на виртуалните организации  

Днес концепцията за виртуална организация се счита за една от най-
обещаващите парадигми за съвременна бизнес организация [1]. Една 
виртуална организация е нестандартен тип бизнес организация, която 
обединява ключовите компетенции и ангажира наличните ресурси на 
участниците за извличане на максимална полза от неочаквано възникнали 
бизнес възможности [2]. 

Основните характеристики, които отличават виртуалните организации от 
характеристиките на традиционните бизнес организации и от 
характеристиките на йерархично подредените мрежи са следните: 

- независимост на участниците във виртуалните организации; 
- временни ограничения в организацията и съответстваща 

уникалност; 
- динамичност на организацията; 
- разнородност на участниците във виртуалната организация; 
- териториална разпръснатост на участниците във виртуалната 

организация и използване на информационни технологии за 
реализиране на взаимодействия. 

Моделът на жизнения цикъл на виртуалните организации [3] включва 
множество фази, които са подробно описани в [4]. 

За да може да се реализира една виртуална организация трябва да се 
осигури определено множество от функционалности.  

Общата структура на елементите на една виртуална организация 
включва: управленски интерфейси; свързано със сигурността обслужване; 
управление на договореностите; системи за нотификация и др. 

Управлението на една виртуална организация трябва да включва 
следните функционалности: управление на членството; управление на бизнес 
процеси; създавани и разпространение на политики; механизми за 
координиране и федериране.  

 

200



 
Фиг. 1. Жизнен цикъл на виртуална организация. Източник: [3] 

 
Не е възможно да се дефинира единен организационен модел на 

виртуалната организация. Възможно е огромно разнообразие от форми, като 
се отчетат споменатите по-горе характеристики, които гравитират около два 
базови модела: йерархичен и холаричен.  

 

 
 

Фиг. 2. Форми на реализация на виртуални организации 
 

При йерархичния модел на виртуалната организация  водеща бизнес 
организация (обикновено голяма мултинационална компания) поема 
отговорността за координиране на дейността на цялата мрежа от бизнес 
организации. Тази бизнес организация играе и ролята на интегратор на 
създаваните продукти. Тя се ангажира и с дистрибуцията и обслужването на 
крайните продукти и с взаимодействията с крайните потребители.  

Холаричният модел на виртуалната организация се характеризира със 
самоорганизация. Поради липсата на координиращо звено, успехът на 
дейността на виртуалната организация зависи от всички партньори, които 
трябва да оперират като единно цяло.  
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Възможна е и хибридна форма на виртуалната организация, която 
притежава характеристики, които са общи и за двата базови модела. 
Хибридният модел обединява взаимоотношения на йерархично равни 
субекти в холаричния модел с наличието на координираща бизнес 
организация от йерархичния модел. Хибридният модел притежава 
специфични характеристики, които отчитат факта, че координиращото звено 
не е лидер на процеса за създаване на продукти, а просто пръв сред равни.  

Планирането и проектирането на мрежи за изграждане на виртуални 
организации е свързано със значителни проблеми. Мрежите от предприятия 
участници са изградени от независими икономически субекти и са 
дефинирани с обща цел [5]. Поради значителния брой на контактните точки 
между участниците, основни характеристики на виртуалните организации са 
споделяните ресурси и интерфейси [6]. При виртуалните организации си 
взаимодействат на база на сътрудничество поне две бизнес организации с цел 
генериране на съвместна добавена стойност. За ефикасно постигане на тази 
цел от първостепенно значение е реализирането на ползотворни интеграция и 
сътрудничество.  

От концептуална гледна точка споделяните бизнес процеси между 
участниците трябва да са проверени и оптимизирани от гледна точка на 
използваните методи и средства [7]. При наличието на информационни 
несъответствия между участниците, координирането на бизнес процесите се 
превръща в твърде сложна мрежова задача. Това налага проектирането на 
адекватни средства и мощна подкрепа от подходящи информационни 
технологии  

 
3. Управление на резултатността на сътрудничеството при управление 

на виртуални организации  
Днес способността да се сътрудничи с партньорите се превръща в 

ключова компетенция за справяне с промените в съвременната бизнес среда. 
Нарастващата сложност на конструкцията на продуктите и на процесите за 
обслужването им, засилването на глобалната конкуренция и ускоряването на 
бизнес процесите правят невъзможно сама бизнес организация да осигури 
необходимите капацитет, компетенции и способности за справяне с натиска 
на външната среда. Ангажирането на други бизнес субекти спомага за 
преодоляване на тези отграничения.  

Съвместното опериране може да се реализира по два начина – на базата 
на коопериране и на сътрудничество (фиг. 3).  

При първия начин общото начинание се разгражда на прости задачи, 
които се разпределят между партньорите. Всеки от партньорите оперира 
относително самостоятелно върху възложените му задачи и предоставя 
резултатите от дейността си на кооперираните партньори или на общи за 
страните потребители.  
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Фиг. 3. Съвместно опериране на бизнес организации 
                              Източник [13] 

 
При втория начин набелязаното начинание се реализира съвместно, т.е. 

ангажираните партньори съвместно допринасят за резултатите и не е 
възможно ясно да се разграничат приносите им. Общите приноси са резултат 
на взаимодействия между партньорите. Постиганите резултати са ефект от 
процес на съвместно творчество [8].  

За посрещане на специфичните изисквания на бизнес сътрудничествата и 
за реализиране на различни форми на мрежов тип бизнес организации е 
нужно надграждане и къстомизация на традиционните методи и средства за 
оценяване на резултатността [9,10,11]. 

Съображенията при реализиране на форми на управление на 
сътрудничеството трябва да почиват върху принципите на виртуалните 
организации, които се разглеждат като групи от сътрудничещи си 
юридически независими субекти. Посредством компютърни мрежи тези 
субекти предоставят на външния свят различни продукти и услуги [11]. 
Поради нейерархичния и динамичен характер на тези организации 
сътрудничеството е ключовият фактор, който поддържа тази форма на 
съвместна дейност.  

Сътрудничеството, в смисъла на съвместни действия, неизбежно изисква 
взаимодействия между партньорите. Взаимодействията са двупосочни микро 
процеси между партньорите, които полагат основите на съвместните задачи, 
от които е изграден процесът на сътрудничество – обмен на информация; 
дискусии за решаване на проблеми и др. Взаимодействията са незабележими 
в хода на процеса на създаване на стойност и затова често те имат 
неформален характер [13]. Тези взаимодействия се отнасят до: физически 
обекти; финансови ресурси; информация; човешки ресурси; правни въпроси 
и др. [14]. 
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Функционалността на взаимодействията при реализиране на процеси на 
съвместно опериране са представени на фиг. 4 [13]. 

Началната стъпка е да се характеризират взаимодействията във 
виртуалните организации. Резултатите ще послужат за база при изграждане 
на структура от възможности за резултатни сътрудничества, върху които да 
се изгради системата за мениджмънт на виртуалната организация. Нужните 
взаимодействия и съответните изисквания към участниците във виртуалната 
организация се определят от специфичния начин на функциониране на този 
тип бизнес организация. 

 

 
Фиг. 4. Взаимодействия при съвместно опериране на организации  

                  Източник: [13] 
 
4. Структура от индикатори за оценяване на резултатност на 

сътрудничеството при реализиране на виртуални организации  
За да могат да се дефинират подходящи комплексни индикатори за 

оценяване на резултатността на сътрудничеството е разработена структура от 
индикатори, която обхваща различните аспекти на резултатността. На фигура 
5, въз основа на литературни проучвания, са представени възможните гледни 
точки за оценяване на резултатността на сътрудничеството при реализиране 
на виртуални организации.  

Ако се анализират аспектите в разработената структура, представени на 
фигурата, се стига до извода, че съществуват две основни групи индикатори, 
които формират избраната схема на структуриране. В първата група попадат 
индикатори, които изразяват традиционните гледни точки, използвани при 
съществуващите подходи за управление на резултатността на отделни бизнес 
организации и на устойчиви йерархични бизнес мрежи. 
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Фиг. 5. Система от индикатори за оценка на резултатността  

на сътрудничеството при сформиране на виртуални организации  
 

Един ключов за виртуалните организации индикатор е способността за 
комуникиране, който включва използването на информационните технологии 
като средство за комуникиране във виртуалните организации. Втората група 
индикатори характеризират т.нар. „Ангажираност”, която е специфична 
гледна точка за оценяване на резултатността на сътрудничеството при 
динамични виртуални организации, сформирани от независими участници. 
Тази гледна точка обхваща аспектите на резултатност на сътрудничеството, 
които са тясно свързани с нагласата на участниците към участие във 
виртуални организации. Тази гледна точка отчита приносите към определена 
виртуална организация, които не са официално декларирани, но произтичат 
от мотивацията на участниците. Макар че ангажираността е гъвкав аспект на 
резултатността на сътрудничеството, могат да се дефинират количествено 
оценяеми индикатори, които да служат за оценяване на резултатността, 
отчитайки всички гледни точки.  

 
5. Заключение 

Съществуващите подходи за оценяване на резултатността 
организационната дейност не отговорят на всички изисквания за управление 
на виртуалните организации. По-специално аспектът „резултатност на 
сътрудничеството”, който е ключов за успеха на виртуалните организации, не 
се отчита в достатъчна степен. Извършеният анализ на задължителните 
взаимодействия, които произтичат от специфичните характеристики на 
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виртуалните организации, е спомогнал да се дефинират гледни точки и 
съответстващи им индикатори за оценка на резултатността на 
сътрудничеството.  

Резултатите от анализа сочат, че резултатността на сътрудничеството 
трябва да се интегрира като допълнителен аспект на резултатността на 
организационната дейност, когато става въпрос за управление на виртуални 
организации. Данните от оценката на тази резултатност ще служат като 
информационна база при управление на виртуалните организации.  

За да се получи представа за гледните точки към резултатността на 
сътрудничеството, които са подходящи за виртуални организации, в работата 
е разработена структура от аспекти и под аспекти. Тази структура е 
предназначена за подпомагане на мениджмънта на виртуалните организации 
и служи за подпомагане на вземането на решение, кои аспекти да се вземат 
под внимание за определен тип виртуална организация. В разработената 
структура е въведен нов специфичен аспект „Ангажираност”, който допълва 
традиционните, познати от литературата аспекти. Аспектът „Ангажираност” 
обобщава подаспекти за резултатност на сътрудничеството, които са 
предимно неформални, но силно свързани с нагласата на участниците към 
сформиране на виртуални организации и склонността им за взаимодействия с 
останалите участници в една виртуална организация.  

Освен прилагането на получените в работата резултати за управление на 
виртуални организации, те могат да са основа за нови идеи при реализиране 
на различни форми на мрежови партньорства като логистични вериги, 
стратегически алианси, бизнес клъстери и т.н.  

Основно намерение на работата е създадената структура да послужи като 
стартова точка за оценяване на резултатността на сътрудничеството при 
виртуални организации. Създадената структура и дефинираните индикатори 
в бъдеще трябва да се доразвиват и прецизират на база на натрупан опит от 
функциониране на сформираните виртуални организации.  

Основен проблем, който за работата остава нерешен, е разработването на 
метод за определяне на точната група от индикатори на резултатност на 
сътрудничество при определени характеристики на замислени виртуални 
организации.  

 
Литература 
1. JAGDEV H.S., THOBEN K.D., Anatomy of enterprise collaborations, Production 

Planning and Control, 2001, Vol. 12, No. 5, pp. 437-451. 
2. AERTS A.T.M., SZIRBIK N.B., GOOSSENAERTS, J.B.M., A flexible agent-based ICT 

architecture for virtual enterprises, Computers in Industry, 2002, 49, pp. 311-327. 
3. CAMARINHA-MATOS L.M., AFSARMANESH H., A roadmap for strategic research 

on Virtual Organizations. In: Camarinha-Matos L.M., Afsarmanesh H. (eds.) Processes 
and foundations for Virtual Organisations. Springer Verlag, 2003. 

206



4. VALLES J, DIMITRAKOS T., WESNER S., SERHAN B., RITROVATO P., The Grid 
for e-collaboration and Virtual Organisations. Building the Knowledge Economy: e-
Challenges 2003, IOS Press,2003. 

5. LEIMEISTER, J. M., WEIGLE, J., KREMAR, H. , Effizienz virtueller Unternehmen: Ein 
Vergleichzweier Projekte bei AGI. Hohenheim: Universitat Hohenheim, 2004. 

6. SPECHT, D., KAHMANN, J., Regelung kooperativer Tatigkeit im virtuellen 
Unternehmen. In H. Albach, D. Specht, & H. Wilde-mann, Gabler, 2000, pp. 55-73. 

7. HAMMER, M., CHAMPY, J., Reengineering the corporation: A manifesto for business 
revolution. New York: Harper Business, 1993. 

8. CAMARINHA-MATOS, L. M., ABREU, A.,. Performance indicators for collaborative 
networks based on collaboration benefits. Journal of Production Planning & Control, 
2007, 18(1), pp.592-609. 

9. GUNASEKARAN, A., PATEL, C, TIRTIROGLU, E., Performance measures and 
metrics in a supply chain environment. International Journal of Operations & 
Production Management, Bradford, 2001, 21(1/2) ,p. 71. 

10. LESEURE, M., SHAW, N, CHAPMAN, G., Performance measurement in 
organisational networks: An exploratory case study. International Journal of Business 
Performance Management, 2001, 3(1), pp. 301-316. 

11. HIEBER, R., Collaborative performance measurement in logistics networks: the model, 
approach and assigned KPIs. Logistik-Management, Nurnberg, 2002, 4(2). 

12. KURUMLUOGLU, M., NOSTDAL, R., KARVONEN, I., Base concepts. In L. 
Camarinha-Matos, H. Afsarmanesh. M. Ollus (Eds.), Virtual organizations. Systems 
and practices. Springer, 2005. 

13. WEBER, F., Formale Interaktionsanalyse—Ein Beitrag zur systematischen Gestaltung 
von Informations—und Kommunikationsstrukturen im Concurrent Enterprise durch die 
Beriicksichtigung von Informationseigenschaften. Universitat Bremen, 2007. 

14. WEBER, D., Strategische Planung im Unternehmensnetzwerk am Beispiel industrieller 
Dienstleistungen im Industrieanlagenbau Elektronikfertigung. Dissertation, Technische 
Universitat. Braunschweig: Shaker Verlag, 2005. 

 

207



УПРАВЛЕНСКИ ПРОБЛЕМИ НА ФАМИЛНИТЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЦЕСА  

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ИМ 
 

MANAGERIAL ISSUES OF FAMILY ENTERPRISES  
IN THE PROCESS OF INTERNATIONALIZATION  

OF THEIR ACTIVITIES 
 

Kostadin Kolarov1,  Yordanka Ivanova2 
 

1Chair of Entrepreneurship, University of National and World Economy,  
Sofia, Bulgaria,  

Е-mail: kkolarov@unwe.bg  
 

 
2Chair of Entrepreneurship, University of National and World Economy,  

Sofia, Bulgaria, 
 Е-mail: yordanka_ivanova@outlook.com  

 
Abstract. Family firms constitute the majority of enterprises in most countries around the 
world. Traditionally they were locally oriented but today are exposed to both new challenges 
and opportunities arising from the growing trend towards internationalization and globaliza-
tion of business. Overcoming the threats and exploiting the new opportunities in the global 
scale requires not only adequate management decisions, but also an efficient implementation. 
The objective of the paper is: to outline the key issues in the management of family enter-
prises related to the internationalization of their activities, based on available theoretical 
knowledge and results of empirical survey conducted within а research project.1 
Keywords: family business; SMEs; management; internationalization process 
 
1. Въведение 

Фамилните предприятия (ФП) често биват откроявани от общата 
съвкупност поради особените им характеристики в сравнение с останалите, 
нефамилни предприятия. Повечето от тях са МСП, с произтичащи от размера 
предимства и ограничения на управлението им, което се отличава със 
специфика, породена от фамилния характер на бизнеса. Тук следва да се 
отбележи и разнопосочното действие на тенденциите на 
интернационализация и глобализация на бизнеса върху фамилния бизнес 
(ФБ). От една страна, то се изразява в нарастващия конкурентен натиск върху 
ФП и изместването им от традиционно заеманото място на пазара, но от 

1 With the active participation  of the authors of this paper 
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друга страна, води до поява на нови възможности за оцеляване, навлизане на 
нови чуждестранни пазари и растеж на бизнеса. В динамичната 
международна среда нарастват не само възможностите и 
предизвикателствата, но и изискванията пред управлението на ФП.  

Настоящият доклад използва резултатите от емпирично проучване, 
реализирано в рамките на научно-изследователски проект 
„Интернационализация на българските фамилни МСП в глобализиращата се 
икономика“ [1].  
 
2. Фамилните предприятия – дефиниране и особености на управление 

В известните определения за ФП се използват три основни подхода за 
разграничаване от нефамилните (поотделно или в съчетание): 1. Собственост 
и управление; 2. Ангажираност на семейството в бизнеса; и 3. Трансфер на 
бизнеса [2]. Част от наличните изследвания на ФБ са базирани върху 
критерии за целите на изследването, в т.ч. и субективно самоопределяне. 
Липсата на единство в подхода, както и различните критерии възпрепятстват 
осигуряването на необходимата статистическа база за реално отчитане на 
дела и приноса на ФП в дадена икономика. Сред първите публикации, 
представящи проблемите на ФБ в България е главата „Фамилен бизнес“ в 
книгата „Бизнес предприемачество“ на К. Тодоров [3], където той се позовава 
на предложената от експертна група към Европейската комисия (ЕК) единна 
европейска дефиниция за ФБ, в която основните разграничителни критерии 
са собствеността и активното участие на член(ове) на семейството в 
дейността на предприятието. Тези критерии ще бъдат използвани и в 
настоящия доклад [4, 5].  

Особеностите на управление на ФП се коренят в пресичането на двете 
системи от взаимоотношения: семейство и бизнес. За открояване на 
управленските особености на ФП може да се използва синтеза на 
предимствата и недостатъците на ФП на Кетс де Врийз [6]. Сред посочените 
предимства, са: дългосрочна ориентация; по-голяма независимост и 
устойчивост в трудни времена; фамилна култура като източник на гордост; 
по-малка бюрократичност. Недостатъците, според автора, са: ограничен 
достъп до капиталовия пазар (ограничаващ растежа); неясна структура; 
непотизъм (толериране на неспособни фамилни членове като мениджъри); 
синдром на „разглезеното дете“ (инфантилност в поведението); 
междуособици (сред потенциалните наследници); 
патерналистично/автократично управление; източване на бизнеса за 
задоволяване на семейни потребности; неуспешно унаследяване. 

Многообразието от ФП по размер и по други критерии, изисква по-
внимателно отношение към управленските им особености. В тази връзка, 
полезно разграничаване на ФП е предложеното от Ернесто Дж. Поза [7] на 
три категории в зависимост от това на коя от съставните системи на ФБ се 
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отдава приоритет: семейство, управление и собственост. Извеждането на 
семейството като приоритет отблъсква професионалните мениджъри, а при 
определяне на длъжностите и възнагражденията на заетите в бизнеса 
фамилни членове често се губи връзката с реалните отговорности, резултати 
и принос. Поставянето на мениджмънта като приоритет отблъсква фамилните 
членове от бизнеса, ако те не притежават необходимата образователна 
подготовка и опит. При отдаване на приоритет на собствеността, основните 
проблеми са свързани с времевия хоризонт, в който се търси възвръщаемост: 
алчността на собствениците може да окаже разрушително влияние върху 
традиционната култура на ФБ, ориентирана към дългосрочно оцеляване и 
развитие.  

За България, изследванията на управлението на ФП все още са 
сравнително нова област. На база резултатите от изследователски проект 
“Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в 
българските предприятия”2 [8], можем да характеризираме управлението в 
голяма част от ФП като ситуационно, неформално и с ниска 
професионализация (по-прости структури). Мнозинството ФП са МСП и се 
ръководят от 1-во поколение предприемачи, отчасти с помощта на преките 
им наследници, с ограничено участие на персонала и външна консултантска 
помощ. Следва да се отчете и влиянието на националната бизнес култура: 
липса на предприемачески традиции, все още недостатъчно зряло отношение 
към фирменото управление, неразвита култура на сътрудничество, склонност 
към волунтаристично поведение на собствениците при вземане на важни 
управленски решения и др. [8]. 
 
3.  Предизвикателства на интернационализацията на дейността  

към управлението на фамилните предприятия 
Традиционно ФП са били създавани и развивани с цел отговор на 

пазарни потребности в местен или регионален мащаб и само част от тях са 
израствали до национално значими предприятия. Днес сред най-големите ФП 
фигурират имена със световна известност, благодарение на бизнес 
възможностите, създадени от процесите на международно сътрудничество, 
интеграция, развитие на ИКТ и други нови технологии, и глобализация. 
Въпреки традиционната ориентация на  ФП, автори като Хуанг и колектив 
[9], позовавайки се на различни изследвания, стигат до заключението, че 
собствениците-мениджъри следват стратегията на интернационализация без 
оглед на възприемания висок риск, ако я считат за важна от гл.т. на 
дългосрочното развитие на бизнеса. 

Предизвикателствата пред интернационализацията са описвани 
многократно от изследователите, като отделният изследователски екип се е 

2 Проектът също е реализиран с активното участие на авторите на настоящия доклад. 
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влияeл от времевия и национален контекст. Добра селекция на европейски 
изследвания е представена в книгата под редакция на Дана, Велпе, Хан, и 
Ратен [10], прегледът на които води до следния синтез на 
предизвикателствата пред интернационализацията на МСП (каквито са 
повечето ФП): предизвикателства, свързани с наличието и достъпа до 
ресурси (природни, човешки, финансови) за успешна международна дейност; 
капацитетни възможности: знания, умения, компетенции; формиране и 
участие в мрежи и клъстери. Други влияещи фактори, посочени от авторите, 
са: правителствена политика; състояние на икономиката и сектора, в който 
оперира МСП; условия за конкуренция. 

Анализирайки няколко изследвания, в доклад на експертната група по 
подкрепа на интернационализацията на МСП [11] се изтъква, че 
международната ориентация на вземащите решения е ключова детерминанта 
на степента на интернационализация и че личният и професионален опит на 
собственика/мениджър е сред основните движещи сили на 
интернационализацията. Тези разбирания се потвърждават и от други 
изследвания, като това на Чижевска-Млинарич и Млинарич [12]. Те доказват, 
че благоприятното отношение към интернационализацията, конкретно към 
предимствата от износа, са положително свързани с нивото на 
интернационализация на МСП. Относно връзката между предизвикателствата 
пред интернационализацията и управлението, в голямата си част, ФП са 
изправени пред следните специфични предизвикателства: привличане на 
ресурси (в т.ч. човешки и финансови) за успешна международна дейност; 
сравнително ограничени знания и умения за работа в международна среда 
(ограничен достъп в управлението на външни за семейството 
професионалисти). Това се потвърждава и от други изследователи, например 
Заниевска [13]. Според нея липсващите ресурси, неучастието на фамилни 
членове и неяснотата и сложността на процеса н интернационализация 
въздържат ФП от подобна стратегия. Тя стига и до извода, че структурата на 
собствеността и ориентацията към стопанисване 3  оказват силно влияние 
върху начина, по който ФП реализира процеса на интернационализация във 
връзка с идентифицирането на международни възможности, преодоляването 
на физическата дистанция и формирането на бизнес мрежи.  

Сред особеностите на ФП, които се явяват като проблеми пред успешната 
интернационализация според Континен и Ояла [14] са: насочеността към 
вътрешния пазар, неструктурираните управленски процеси и ограничените 
мрежи. Те, също така, изтъкват и някои предимства на ФП относно 
интернационализацията: дългосрочната ориентация, високото равнище на 

3  В търсене на съответствие на наложилия се в англоезичната литература термин 
„stewardship” предлагаме българската дума „стопанисване“, тъй като изразява най-
добре отношението на едно семейство към ФП. 
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доверие и бързото вземане на решения. Положителната зависимост между 
участието на членовете на семейството и интернационализацията се откроява 
от изследването на Мерино и колектив [15], които твърдят, че „експертизата 
на различните поколения и връзките на семейната и бизнес култура 
въздействат положително върху експортната дейност на фамилните 
МСП“ (ФМСП). 
 
4. Управление на процеса на интернационализация – особености във ФП 

Преди да разгледаме особеностите на управление на процеса на 
интернационализация, ще представим възможна интерпретация на понятието 
интернационализирано предприятие, базирайки се на методите за навлизане 
на международния пазар. Интернационализирани предприятия са тези, които 
осъществяват една или повече международни дейности включващи, но не 
ограничени до следните: износ, внос, инвестиции в чужбина, международно 
сътрудничество или международно субконтракторство [16, 17].  

Управлението на процеса на интернационализация започва с решение да 
се интернационализира дейността, което, според едно ранно изследване [18] 
зависи от две групи фактори: организационни (вътрешни) и фактори на 
средата (извън контрола на предприятието). Тук ще отделим внимание на 
организационните, които могат да се разделят на два типа: характеристики 
на вземащите решения и на предприятието. Този подход първоначално е 
използван в изследванията на интернационализацията на големи 
предприятия, но неговата приложимост не е свързана с размера на фирмата. 
По отношение на първия тип фактори, Рейд [19] разкрива четири 
характеристики, влияещи положително върху решението за 
интернационализация: предишен опит на вземащия решения от: пътувания, 
обучение, живот и работа в чужбина; владеене на чужди езици; личностни 
характеристики (склонност към поемане на риск; амбиции). Относно втория 
тип фактори, две са основните влияещи характеристики: размер на 
предприятието и международна привлекателност на продукта/ услугата. 
Колкото е по-голям размера и по-качествен, достъпен и задоволяващ 
универсални потребности е продукта, толкова е по-вероятно предприятието 
да се интернационализира. В този контекст изглежда, че ФП не следва да 
имат особени предимства/ недостатъци спрямо нефамилните, доколкото 
фамилният характер не предполага доминиране/ ограничаване на изброените 
фактори. Но от гл.т. на други изследвания, това е спорно, поради 
ограничената склонност към поемане на риск, а в национален контекст – и 
по-малкият размер на ФП в сравнение със средния размер на фирмите в ЕС. 

Следващите стъпки в управлението на процеса на интернационализация 
са решенията за момента (етапа от развитие) и начина на 
интернационализация. Все още съществуват дискусии за съображенията, 
според които да се определи точният момент и начина, по който дейността да 

212



се интернационализира. Интернационализацията може да се реализира 
постепенно или бързо. Съгласно традиционното разбиране, тя е процес на 
постепенно нарастване на участието на международните пазари. Сред 
придобилите най-широка популярност е моделът Упсала на Йохансон и 
Валне [20]. Той се фокусира върху поетапното придобиване, интеграция и 
употреба на знания за чуждестранните пазари и операции, и постепенно 
нарастващия ангажимент към тези пазари, следвайки пътя: (1) Непостоянен 
износ; (2) Износ чрез агент; (3) Износ чрез собствено търговско 
представителство; (4) Производство в чуждестранен филиал. Съгласно 
модела, натрупаното знание и опит могат да се използват за навлизане на 
пазари с по-голяма психическа дистанция [21], но той не обяснява защо 
някои фирми оперират на международно ниво още от създаването си или 
защо прекратяват/ редуцират международните си дейности [22]. 

Определянето на обхвата, скоростта и формата за интернационализация 
във ФП може да породи различни конфликти [23]. Формите на 
интернационализация на ФМСП: традиционна или бърза, след период на 
локална ориентация (родени отново глобални предприятия) се влияят от 
визията и целите, възможностите на вътрешния пазар и готовността за 
дългосрочна възвръщаемост. Визията и целите може да са в конфликт с 
интернационализацията: ако титулярът е ориентиран към запазване на 
местни работни места и на семейния контрол над собствеността и 
управлението. Новият лидер може да има различна, „свежа“ визия за 
интернационализацията, но е възможно и обратното. Ограничените 
мениджърски способности и избягването на риска водят до избягване на 
външни източници на финансиране, а използването на вътрешни източници 
се влияе от нагласата към инвестиции/ печалбарство. Въпросът как да стане: 
чрез участие в международни изложения, развитие на капацитета (в т.ч. 
управленски), е от типа кокошката или яйцето: да се използват ресурсите, за 
да се получи резултат или да се изчака първо резултата, което може и да не 
стане. В родените отново глобални фирми, интернационализацията може да 
изисква наемане на нефамилни мениджъри [24]. 
 
5. Резултати от емпирично проучване на интернационализирани ФМСП 

В настоящия доклад са представени предварителните резултати от 
емпирично проучване в рамките на научно-изследователския проект 
“Интернационализация на българските ФМСП в глобализиращата се 
икономика”. Базовите критерии за подбор на респондентите са: да имат 
международна дейност и да отговарят на критериите на ЕС за МСП [25]; [26] 
и ФБ [4] (за ФП) и/или да имат намерения за (разширяване на) 
международна(та) дейност. Методическият инструмент, използван в 
проучването е финална анкета. Отчитайки броя и вида на респондентите към 
момента (основно ФМСП),  отговорите са обработени със софтуерна 
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програма за извеждане на обобщаващи резултати от гл.т. на управлението на 
интернационализираните фирми. 
 
5.1. Базова информация за респондентите 

Мнозинството са от градски населени места (над 90%) и Югозападния 
район за планиране и са регистрирани след 2000 г. (60%), в съответствие с 
наблюдаваните тенденции на нарастващо участие на МСП на международния 
пазар. По-голяма част (2/3) оперират в сферата на производството и 
търговията. Над 80% са ФП (според критериите за ФБ) [4], а като семейна 
фирма се самоопределят под 80%. Т.е., има разминаване между субективните 
възприятия и съответствието с обективните критерии. Това може да е 
причина за разликите в данните от други изследвания, например отчета на 
ИАНМСП [27] и проучването на Сдружението на фамилния бизнес в 
България и НСИ [28], и очаквания по-голям (действителен) брой ФП. По-
малко от 1/10 от ФП се управляват от 2-ро поколение, което потвърждава 
данните от по-ранни изследвания с участие на авторите [8], че 
унаследяването предстои за по-голямата част от ФП у нас. В тази връзка е 
логично да се очаква, че характеристиките на предприемача като 
преобладаващо водеща фигура в управлението ще са с по-голяма тежест в 
обяснението на процеса на интернационализация.  

Най-голям е делът на интернационализираните малки предприятия, 
следван от микро и средните. Тази структура е очаквана, имайки предвид че 
въпреки преобладаващия им брой, микро фирмите са най-ограничени 
ресурсно и имат по-малък потенциал за интернационализация [17]; [29]. През 
последните три години се наблюдава нарастване на средния брой заети и 
оборот. 
 
5.2. Ключови участници в управлението и интернационализацията 

Като цяло предприемачите са по-възрастни от наследниците, а 
ключовите сътрудници внасят известен баланс. Това определя и тяхната роля 
и възможно участие в управлението и интернационализация след оттегляне 
на титуляра в помощ на наследниците, които нямат достатъчно опит.  
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Фиг. 1. Профил на ключовите участници – разпределение по възраст 

 
Получените данни са показателни за относителната затвореност на ФП, в 

които основните участници се свеждат до „семейния кръг“. От профила на 
българските ФП от предишни изследвания може да заключим, че ключовите 
сътрудници по-често ще са от семейството/рода.  

Липсата на подобен сътрудник като по-опитен (съветник), в съчетание с 
недостатъчна (липсваща) подготовка на наследника може да доведе до 
проблеми с управлението след трансфера на бизнеса. Затвореността на ФП 
може да доведе до предпочитане на по-ниско рискови стратегии и/или по-
късна/ бавна интернационализация. 

Предприемачът има най-голям опит в международна среда, което 
свидетелства за водещата му роля в процеса на интернационализация. 
Наблюдаваната по-ниска активност в международна среда на наследника и 
ключовия сътрудник, съчетана с липсата на отговори за част от 
респондентите може да означава, че са дори по-малко активни, което от своя 
страна може да доведе до проблеми пред управлението на международната 
дейност след унаследяването.  

Само в 10% посочват като предишното работно място на предприемача 
чужда фирма у нас или в чужбина; за другите двама този процент е по-нисък. 
Предпочитанията за курс, който ще е от полза на тримата участници са: за 
предприемачите – по маркетинг, управление и внос/ износ; за наследниците – 
по маркетинг и управление, а за ключовите сътрудници – маркетинг и езиков 
курс, докато курсът по управление не е от толкова голямо значение. 
 
5.3. Управление на интернационализираните ФМСП 

Предпочитаният начин на вземане на важни решения в бизнеса e 
индикативен за централизацията на управлението у „човека-оркестър“ – 
титуляра [3] и в случая на интернационализираните ФМСП. Начинът на 
вземане на решения е вторият по честота повод за конфликти в управлението 
на интернационализираните ФМСП, след визията за бъдещето, целите и 
стратегията.  
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Други по-значими източници са свързани с управлението на 
международната дейност и компетентността на семейството относно бизнеса. 
Наблюдаваната ситуация в мнозинството случаи (44%) е самостоятелно 
вземане на решения с „допитване“ до членове на семейството, които в някои 
случаи са съдружници в бизнеса и/или участват в управлението. Тези данни 
потвърждават изводи от предишни изследвания, например вземането на 
ключови стратегически решения при „затворени врати” (т.е. приоритет на 
семейството); пренебрегването на нефамилни членове, вкл. от управленския 
екип, концентрацията на информацията и знанията за процеса на 
интернационализация често изцяло в ръцете на основателя [30]. За 
настоящото изследване може да заключим, че е налице известна 
централизация и желание за запазване на контрола върху вземане на 
решенията основно в ръцете на предприемача и неговото семейство.  
 
6. Заключение 

Управлението на интернационализираните ФП се характеризира с 
централизация на процеса на вземане на решения в лицето на предприемача и 
консултиране по важни въпроси с членове на семейството. Управлението на 
международната дейност е сред най-значимите източници на конфликти. 
Относно придобиването чрез обучение на необходими в процеса на 
интернационализация знания и умения за подобряване на управлението, 
самооценката на предприемача и наследника показва, че е налице осъзнаване 
на полезността от подобен метод.  

Във връзка с влиянието на специфични фактори върху бъдещото 
развитие на ФБ, в т.ч. международната дейност, все още е налице 
преобладаваща липса на осъзнатост на важността на проблемите с 
унаследяването, но и готовност за подкрепа от семейството в развитието на 
дейността. Базирайки се на резултатите от емпиричното проучване на 
български МСП, мнозинството от които – фамилни, на настоящия етап 
можем да изведем следното обобщаващо твърдение във връзка с тяхното 
управление и интернационализация.  

Затвореността към външни за семейството лица в съчетание с 
недостатъчния или липсващ опит в международна среда може да служи като 
индикатор за предпочитание на по-несложни и ниско рискови методи за 
интернационализация, по-близки географски и културно страни и по-късно 
и/или по-бавно реализиране на процеса на интернационализация. 
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Abstract. Issues dealing with solving the challenges associated with the effective and 
efficient management of the funds and programs of the EU is permanently updated in 
research and management practice. In the current programming period increases greatly the 
importance of project financing for various activities in the state high schools. The main 
opportunities for project financing are funds and EU programs. The following presents a 
methodology for study of internal factors affecting on the processes of completed, control 
and spending of funds and programmes of the European Union in the state higher school. 
Described internal factors are leading to more effective and more efficient management of 
funds from the European Union. There has been a presentation of characterizing elements of 
the stages of methodology. 
Keywords: EU funds and programs; European social fund; Project management of EU 
funds.  
 
1. Въведение 

В последните 15 години едно от основните предизвикателства пред 
българското общество е ефикасното изпълнение на изискванията на 
нормативната уредба на ЕС, свързана с процесите на управление, контрол и 
разходване на средства от европейски фондове и програми, което да 

219

mailto:ang@tu-sofia.bg
mailto:mdelova@tu-sofia.bg


гарантира повишаването на усвояемостта на финансовите средства чрез 
прозрачно и стабилно управление. Проблематиката третираща решаването на 
предизвикателствата свързани с ефективното и ефикасно управление на 
средства по фондове и програми на ЕС е перманентно актуална, за научно 
изследване и управленската практика, още от създаването през 1999 г на 
Национален фонд, въз основа на Меморандум между правителството на 
Република България и Европейската комисия [3]. Основни направления на 
тези изследвания са свързани с управление на програмите, методологии за 
одит на проекти и програми, превенция и противодействие на нередностите и 
измамите, засилване на ефективността на координацията между отделните 
програми и с изграждане на ефективна комуникация [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 

През настоящия програмен период се засилва в много голяма степен 
значението на проектното финансиране на различни дейности в Държавните 
висши училища. Основните възможности за проектно финансиране са от 
средства по фондове и програми на ЕС. С обособяването на самостоятелна 
Оперативна програма насочена изцяло към българското образование се 
подкрепят усилията на българските университети за развитие на Република 
България на основата на интелигентен растеж. Съществуват следните три 
направления, за който българските университети могат да получат проектно 
финансиране: научни изследвания в ключови области на социално-
икономическото ни развитие; развитие на високоефективна и ефикасна 
университетска образователна система; създаване и развитие на 
университетска научна и образователна инфраструктура. 

От друга страна, въпреки добрите възможности, които се откриват за 
проектно финансиране, не може да се отмине с лека ръка опасността от липса 
на достатъчна ефективност и ефикасност при прилагане на проектния подход 
в условията на държавни висши училища. Това се дължи на неизследваните 
специфики в процесите при управление, контрол и разходване на средства от 
европейските фондове и програми в държавните университети. Изследване 
на вътрешните фактори влияещи на ефективността и ефикасността на 
проектния подход, както и определяне на тяхната значимост може да 
послужи за създаване на цялостен метод за определяне на портфейла от 
проектни предложения, за които ДВУ има ресурс да изпълни, като 
същевременно се реализира максимален ефект.  

Целта на доклада е да се създаде методика за изследване на вътрешните 
фактори влияещи на процесите на изпълнени, контрол и разходване на 
средства от фондове и програми на Европейския съюз в условията на 
държавно висше училище.  

 
2. Методика за изследване на вътрешните фактори влияещи на 
ефективността и ефикасността на проектното финансиране на ДВУ 
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Вътрешните фактори влияещи на процесите при управление, контрол и 
разходване на средства от европейските фондове и програми в държавните 
университети определят в голяма степен както ефикасността на проектното 
финансиране, така също и неговата ефективност. В условия на конкурентен 
подбор на проектни предложения и ограничен финансов ресурс, вътрешните 
фактори влияещи на процесите на управление, контрол и разходване на 
средства от европейските фондове и програми трябва да се разглеждат като 
основа на проектната конкурентоспособност на всеки един университет.  

На фиг. 1 са представени основните етапи от методиката за изследване на 
влияещите вътрешни фактори върху процесите на изпълнени, контрол и 
разходване на средства от фондове и програми на Европейския съюз в 
условията на държавно висше училище. 

Управлението на проекти финансирани по фондове и програми на ЕС 
поставя множество предизвикателства, които могат да бъдат изследвани през 
различните гледни точки на лицата ангажирани за осигуряване на 
ефективност и ефикасност на усвояване на средствата. Методиката включва 
обобщаване и анализиране на експертното мнение на следните ключови за 
изпълнение на процесите на управление, контрол и разходване на средства от 
европейските фондове и програми обособени групи лица: 

- ръководител на проект/координатор на проект; 
- ректор, ресорен зам. ректор, президент на ДВУ; 
- главен счетоводител на ДВУ/финансов директор в ДВУ; 
- експерт от орган, одитиращ средства по фондове и програми на ЕС 

(Сметна палата; Агенция Държавна финансова инспекция; Изпълнителна 
агенция Одит на средства от ЕС; Национален фонд); 

- експерт от Управляващ орган, Междинно звено, Централно 
координационно звено; 

- член на комисия за избор на проектни предложения; 
- експерт от АФКОС, служител по нередности или негов заместник; 
- партньор на ДВУ при изпълнение на проект; 
- учен от предметната област; 
- консултант по разработване на проектни предложения и управление на 

проекти. 
Методологията се стреми да намери баланса между различните гледни 

точки, поради което мнението на експертите се обобщава първоначално в 
обособените групи. На следващ етап се извършва анализ отчитащ 
специфичните компетенциите при изпълнение на процесите на управление, 
контрол и разходване на средства от европейските фондове и програми на 
участващите респонденти. 

Вътрешните фактори са групирани по следния начин (фиг. 2): 
1. Административен капацитет. Административният капацитет 

представлява способността на ДВУ да управлява административно процесите 
на както на създаване, утвърждаване и подаване на проектни предложения, 
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така същи и на управлението и генериране на устойчивост на резултатите на 
проекти. В тази група се включват следните фактори: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Фиг. 1. Етапи на методиката за изследване на влияещите вътрешни фактори 

върху процесите на изпълнени, контрол и разходване на средства в условията 
на държавно висше училище 

- процедурен наръчник, т.е. състоянието на процедурите и 
правилата свързани със създаване и утвърждаване на проектни предложения; 

1. Определяне на параметрите на изследването. Определяне на 
респондентите при отчитане на изискванията за представителност. 

2. Провеждане на анктиране на репондентите 

3. Статистическа обработка на резултатите 

4. Анализ на резултатите.  

5. Определяне на степеннта на влияние на вътрешните фактори върху 
ефективността и ефикасността на проектното финансиране. 

6. Оценка на получената зависимост между вътрешните фактори. 

7. Апробация на зависимостта в реални условия 
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управление, вътрешен контрол и отчитане на действащи проекти; 
последващи действия по поддържане на устойчивост на резултатите от 
завършили проекти; 

- обучение и квалификация на административния персонал включен 
в по-горе изброените процеси; 

- специализиран опит на административния персонал включен в по-
горе изброените процеси; 

- осигурена достатъчност на административен персонал включен в 
по-горе изброените процеси;  

- мотивация на административния персонал включен в по-горе 
изброените процеси; 

- осигуреност с техника з протичане на административните процеси. 
2. Финансов капацитет. Финансовият капацитет представлява 

способността на ДВУ да осигури достатъчност на финансирането във връзка 
с изпълнението на проекта. Включват се следните вътрешни фактори: 

- способност да се осигурят финансови средства свързани с разработване 
и подаване на проектното предложение; 

- способност да бъдат осигурени средства необходими за съфинансиране 
на проектните дейности; 

- способност да се осигури достатъчно оборотни средства необходими за 
успешното изпълнение на проекта. Важна в тази връзка е изследвания в 
методологията средния период от време между извършването на разходите и 
тяхното възстановяване на основата на окончателно плащане. 

- способност да бъдат осигурени средства за осигуряване на устойчивост 
на резултатите от проекта; 

- способност да бъдат осигурени достатъчно финансови средства за 
покриване на потенциалните рискове (непризнати разходи, финансови 
корекции и т.н.). 

Тясно свързано с минимизация на рисковете от допускане на нередности 
са изградените в ДВУ системи за управление и контрол, т.е. факторите на 
финансовия капацитет са в тясна корелационна връзка с осигурения 
административен капацитет. 

Основните рискове от допускане на нередности също са обект на 
изследване от настоящата методология. Идентифицират се и се дават тегла на 
значимост на следните рискови етапи/дейности при изпълнени, контрол и 
разходване на средства от фондове и програми на Европейския съюз: 

- Формиране на проектен екип; 
- Разработване на проектното предложение (планиране на конкретни 

ситуирани във времето отговорности за изпълнение от бенефициента 
обвързани с конкретни финансови параметри);  

- Изпълнение на дейности по проекта; 
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Фиг. 2. Вътрешни фактори върху процесите на изпълнение, контрол и разходване 

на средства от фондове и програми на Европейския съюз в условията  
на държавно висше училище 

Административен капацитет 
- процедурен наръчник; 

- обучение и квалификация; 
- специализиран опит; 

- осигурена достатъчност на персонал;  
- мотивация на персонала; 

- осигуреност с техника. 

Финансов капацитет 
- достатъчно оборотни средства, необходими за 

успешното изпълнение на проекта; 
- осигуряване на средства, необходими за съфинансиране 

на проектните дейности; 
- осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта; 

- покриване на потенциалните рискове. 

Екипен капацитет 
- генериране на идеи и разработване проектни предложения; 

- обучение, квалификация и специализиран опит на академичния 
състав; 

- брой на академичния персонал с възможности да изпълняват 
проектни дейности; 

- способност да бъдат привличани външни за ДВУ изследователи 
и експерти; 

- мотивация на екипа. 

Рейтигов капацитет 
- имидж в страната и чужбина на ДВУ; 

- способност да бъдат осигурявани партньорства. 

Инфраструктурен капацитет 
- научна инфраструктура; - образователна инфраструктура; 

- инфраструктура необходима за осъществяване на 
дейности по информация и публичност. 
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- Контрол на дейности по проекта; 
- Избор на изпълнител на ОП; 
- Контрол на текущото изпълнение на ОП; 
- Контрол при приемане на работата на изпълнител на ОП; 
- Промяна в състава на проектния екип; 
- Финансово управление на проекта; 
- Дейности по информация и публичност на изпълнението на проекта; 
- Разработване на междинен отчет за изпълнението на дейностите по 

проекта; 
- Разработване на краен отчет за изпълнението на дейностите по проекта; 
- Разработване на междинен финансов отчет; 
- Разработване на краен финансов отчет;  
- Гарантиране във времето на устойчивост на резултатите от проекта.  
Потенциалът за допускане на рискове от невъзстановяване на финансови 

средства се изследва като се отчитат различните видове нередности [3]. 
Особено внимание в методологията се отделя на превенцията на периодично 
повтарящи се (системни) и непрекъснато повтарящи се нередности. 

Периодично повтарящи се (системни) нередности. Това са нередности, 
които се повтарят или са с доказан висок риск за повторяемост в рамките на 
различни проекти по дадена мярка, приоритетна ос или оперативна програма, 
т.е. могат да се проявят хоризонтално в множество проекти. Те са резултат от 
недостатъчно добре изградена и/или функционираща системата за 
управление и контрол. Такъв вид нередности се преодоляват посредством 
отстраняване на пропуски в контролните механизми и подобряване на 
административния капацитет [3]. 

Непрекъснато повтарящите се нередности. За разлика от системните при 
този вид нередности съществуват съществени недостатъци при изграждането 
и/или функционирането на системата за управление и контрол. Такива 
видове нередности могат да резултират в отнемане на акредитацията на даден 
орган да изпълнява функции по контрол и разходване на средства от 
Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз [3]. 

3. Екипен капацитет. Екипният капацитет характеризира способността на 
ДВУ да изпълнява дейности с необходимите качествени характеристики, 
допустими за финансиране от фондове и програми на ЕС, за които има 
програмирани мерки. Включват се следните вътрешни фактори: 

- генериране на идеи и разработване на проектни предложения, т.е. 
способността да бъдат подавани проектни предложения отговарящи на 
възможностите за класиране и одобрение осъществено въз основа на 
конкурентен подбор; 

- предходен опит на ДВУ по разработване и изпълнение на проектни 
предложения; 

- обучение, квалификация и специализиран опит на академичния състав 
на ДВУ с възможности да изпълняват проектни дейности. В тази връзка в 
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методологията се включва изследване на стойностите за образование, 
квалификация и специализиран опит на различни участници от проектния 
екип. 

- брой на академичния персонал на ДВУ с възможности да изпълняват 
проектни дейности. Това е особено важно във връзка с допустимите брой 
часове, които изследователя може да изпълнява дейности по проекта. 

- способност да бъдат привличани външни за ДВУ изследователи и 
експерти. Изследват се както способностите за привличане, така също и 
мястото на външните за ДВУ изследователи и експерти в проектния екип. 

- мотивация на екипа. Отчитат се различните форми на мотивация и 
степента им на приложимост в условията на проектен екип. 

В методологията цели да определи и най-удачната форма на договор, 
както с ръководителя на проект, така също и с останалите участници от 
проектния екип. Отчита се потенциалната мотивация на член на проектния 
екип и намаляването до минимум на риска от допускане на нередности. 

4. Рейтингов капацитет. Рейтинговия капацитет представлява 
способността на ДВУ да осигурява позитивна нагласа в очакванията на 
потенциалните контрагенти и партньори, на органите осъществяващи 
управление и контрол на средства от ЕС и на обществото като цяло във 
връзка с изпълнение на проект. Включват се следните вътрешни фактори: 

- имидж в страната и чужбина на ДВУ; 
- способност да бъдат осигурявани партньорства. 
Рейтинговият капацитет е ключов във връзка с изпълнение на следните 

дейности характерни за проекти по донорски програми от ЕС: 
- осигуряване на позитивни нагласи в обществото от изпълнението на 

проект; 
- осигуряване на потенциални необходими партньори, които имат сами те 

висок рейтинг и високи възможности да изпълняват качествено проектни 
дейности; 

- ниският рейтинг може да е свързан с допуснати грешки при предишни 
изпълнения на проекти. Това несъмнено е отразява и на текущото изпълнение, 
поради факта че е висока вероятността проекта да бъде третиран, като рисков 
от страна на Управляващия органи и от одитиращи изпълнението органи. 

- ниския рейтинг свързан с предишни/ настоящи неблагополучия при 
изпълнение на проекти може да се отрази и на потенциалното класиране 
извършено на основата на конкурентен подбор. В случая важна е степента на 
тежест на този показател в методиката за оценка на проектни предложения 
разработена от Управляващия орган. 

5. Инфраструктурен капацитет. Инфраструктурният капацитет 
представлява способността на ДВУ да осигури необходимата за 
изпълнението на проекта, както научна и образователна инфраструктура, така 
и такава свързана с осъществяване на дейности по информация и публичност. 
Включват се следните вътрешни фактори: 
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- осигуреност с научна инфраструктура за нуждите на проекта; 
- осигуреност с образователна инфраструктура за нуждите на проекта; 
- осигуреност с инфраструктура необходима за осъществяване на 

дейности по информация и публичност за нуждите на проекта. 
Същевременно е необходимо да се уточни, че инфраструктурата е 

необходимо да бъде осигурена по количество и качество в конкретен период 
от време, т.е. определя се да конкретната инфраструктура определен 
ефективен фонд от време, която тя може да бъде използвана на календарна 
база. Последният представлява допустимия ресурс от време, който може да 
бъде използван при планиране на проектните предложения преди тяхното 
изпращане за кандидатстване. Несъобразяване с това изискване води до 
„тесни места” при изпълнение на проектите и потенциал за излизане извън 
периода за допустимост за изпълнение на дейности и реализиране на разходи. 

Важна част от методиката е определянето на индикатори за установяване 
на описаните по-горе вътрешни фактори влияещи на процесите при 
управление, контрол и разходване на средства от европейските фондове и 
програми в ДВУ. Всеки индикатор позволява да се определи еднозначно 
големината на дадения фактор в конкретните условия на университет или 
конкретен проект. 

Основна част от методологията е определяне на ползите за ДВУ от 
изпълнението на проекти и съпоставянето им, както с използваните ресурси, 
така също и с размера на рисковете при тяхното изпълнение. В тази връзка е 
проектите с инвестиционни дейности с „меки мерки” се разглеждат в две 
отделни групи. Изследват се следните основни ползи за ДВУ: 

- ползи от закупуване на ДМА за нуждите на образователния процес; 
- ползи от закупуване на ДМА за нуждите на научните изследвания; 
- ползи от приходи реализирани вследствие на бъдещо използване на 

ДМА за нуждите на образователния процес; 
- ползи от приходи реализирани вследствие на бъдещо използване на 

ДМА за научни изследвания; 
- ползи от приходи реализирани вследствие на бъдещо използване на 

ДМА за реализирани на продукти и услуги на физически и юридически лица; 
- ползи от повишаване на рейтинга на ДВУ в страната и чужбина. 

 
3. Заключение 

Създадена е методология за изследване на вътрешните фактори влияещи 
на процесите при управление, контрол и разходване на средства от европей-
ските фондове и програми. За пръв път са дефинирани различните вътрешни 
фактори влияещи на ефективността и ефикасността на изпълнението на 
проекти финансирани от донорски програми на ЕС в ДВУ. Посочени са 
потенциални корелационни зависимости между факторите. Представени са 
етапите на методологията. 
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Abstract. The object of the paper is control environment and its influence on the realization 
of the company strategy. Control environment is basic component of internal control. It has 
influence on the structure of the business activity, goals setting and assessment of the risks. 
The influence of control environment reflects not only on the frame and concept of the 
business activity, but it has influence on the everyday operations. It reflects on the control 
activities, information and communication systems and assessing of the risks. Its main 
influence is on the achieving the strategic goals of the company, because it represents the 
attitude toward internal control of the management and employee. Control environment can 
affect the realization of the company strategy to different extends, which are directly related 
whit the ability of the management to set clear and feasible goals. 
Keywords: Internal control, Control environment, Assessment of control environment. 
 
1. Същност и значение на контролната среда 

Контролната среда е основата на всички останали компоненти на 
вътрешния контрол. Тя е основен елемент от културата на организацията. 
Историята и културата на организацията имат важно значение за контролната 
среда, защото оказват влияние върху усета на персонала за потребността от 
контрол. В добре контролираните организации се наблюдава стремеж към 
поддържане на компетентен персонал и дух на колективизъм. При такива 
организации ръководството дава личен пример. За да може добрият стил на 
управление да е лесно приложим е необходимо да съществуват подходящи 
норми и процедури, също както и морален кодекс на поведение, 
утвърждаващ ценностите в организацията и работата в екип [1, 2].  

 От контролната среда зависи налагането на дисциплина и 
организираност, както в изпълнението на стратегията, така и на оперативната 
дейност на организацията. Факторите, които оказват влияние върху 
контролната среда са: Принадлежност, етичност и компетентност на 
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персонала; Философия и стил на управление на ръководството; Политика на 
делегиране на правомощията в организацията и обучение на персонала. 
Приложението на елементите на контролната среда може да варира в 
зависимост от големината на организацията.  

Добрата репутация е от голямо значение за ефективното функциониране 
на организацията. Поради това, кодексът на поведение не трябва да се свежда 
единствено до спазване на законите. Всички в организацията трябва да 
демонстрират и поддържат лична и професионална почтеност, етични 
ценности и да спазват съответния кодекс за поведение.  

Личната и професионална почтеност и етичните ценности на 
ръководството и персонала определят техните предпочитания и преценки, 
които се превръщат в стандарти на поведение. Ефикасността на процедурите 
за вътрешен контрол е в пряка зависимост от принадлежността и етичността 
на лицата, създаващи, провеждащи и наблюдаващи контролите. 

Принадлежността и етичността са основните фактори за контролната 
среда и имат значение за концепцията, управлението и проследяването на 
другите компоненти на вътрешния контрол. Целите на организацията и 
използваните методи за постигането им се основават на определени 
приоритети, ценностни преценки и управленски стил. Тези приоритети и 
ценности, съдържащи се в кодекса на поведение, отразяват принадлежността 
и етичността на ръководителите. Принадлежността е необходимото 
предварително условие за етично поведение във всички аспекти на 
дейността.  

Културата на организацията е резултат от етичността и 
принадлежността на ръководителите. Ръководството играе главна роля при 
определяне на културата на организацията, тъй като обикновено 
ръководителят комуникира според собствените си етични правила. Културата 
на организацията определя какво реално се случва в процеса на 
осъществяване на дейността. Кои от правилата се прилагат, заобикалят или 
не се спазват.  

Компетентността не ръководството и служителите, също има съществена 
роля. Тя включва равнището на знанията и уменията, необходими за 
гарантирането на етично, ефективно и ефикасно изпълнение на личните 
отговорности по отношение на вътрешния контрол. Ръководството и 
служителите трябва да поддържат такова равнище на компетентност, което 
да им позволява да разберат важността на разработването, въвеждането и 
поддържането на добър вътрешен контрол и да изпълняват задълженията си, 
за да постигнат общите цели на вътрешния контрол и мисията на 
организацията. Всяко лице в организацията участва във вътрешния контрол, 
чрез изпълнението на собствените си конкретни задължения [3]. 
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2. Оценка на контролната среда като фактор за реализация на 
стратегията 

От естеството на контролната среда, като базов компонент на вътрешния 
контрол, се определя и ролята, която тя играе в постигането на 
стратегическите цели на организацията.  Като съществен фактор, влияещ 
върху реализирането на стратегията, трябва да се посочи способността на 
ръководството да набелязва ясни, достижими и измерими цели, което е в 
пряка зависимост от тяхната принадлежност и компетентност.  

Одитът, като основна форма на мониторинг е ключов фактор за 
постигане на стратегически цели на организацията. Своевременната оценка 
на елементите на контролната среда може да даде увереност на 
ръководството, че е налице адекватна контролна среда, което в определена 
степан гарантира реализация на стратегията. Одитът оказва силно влияние 
върху контролната среда. Опитът на одиторите, тяхната независимост от 
ръководството, стриктният контрол на операциите и най-вече постоянството 
на действията им са много важни фактори за контролната среда. От 
съществено значение, също така е волята им да повдигат пред ръководството 
въпроси, имащи значение за стратегията и нейното изпълнение.  

При оценката на модела на контролната среда, одиторът трябва да  се 
запознае с това по какъв начин ръководството е създало и поддържа култура 
на етично поведение и по какъв начин са установени подходящи контроли за 
предотвратяване и разкриване на измама и грешка в организацията. При 
оценката на контролната среда одиторът взема под внимание следните 
елементи, както и това по какъв начин те са включени в процесите на  
изпълнение на стратегията на организацията:  

- Комуникация и налагане на изпълнението на ценностите за 
почтеност и етичност. Този елемент оказва влияние върху  
ефективността на модела на контролна среда, администрирането на 
дейността и на текущото наблюдение върху контролите; 

- Ангажимент за компетентност. Изразява се в това, че ръководството 
определя нивата на компетентност за конкретните позиции и 
начините, по които тези нива се превръщат изисквания за 
необходимите знания и умения; 

- Участие на лицата, натоварени с общо управление в процесите на 
взимане на решения. Този елемент се отнася до степента, до която 
трудни въпроси биват повдигани пред ръководството;  

- Философията и стилът на управление на ръководството. Отнася се до 
отношението на ръководството към поемането и управлението на 
бизнес рисковете и отношението и действията на ръководството към 
финансовата отчетност, обработката на информация и към 
счетоводните функции; 
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- Организационна структура. Тя е рамката, в която дейностите на 
организацията за постигане на стратегическите цели се планират, 
изпълняват, контролират и преглеждат. 

- Делегиране на правомощия и отговорности. Отнася се до начина, по 
който правомощията и отговорностите за оперативните дейности се 
възлагат и по какъв начин са установени взаимоотношенията за 
отчетност и докладване, йерархия и оторизация. 

- Политика и практика по отношение на човешките ресурси. Отнася се 
до подбор, ориентиране, обучение на служители, оценка, 
консултиране, повишение, компенсиране и мерки за отстраняване на 
слабости [4]. 

При оценката на елементите на контролната среда одиторът трябва да 
вземе под внимание и това, дали и до каква степен те са въведени за 
приложение. За целта одиторът получава уместни одиторски доказателства, 
чрез комбинация от проучващи запитвания, наблюдение или фактическа 
проверка на документи. Одиторът определя дали контролите са приложени, 
взимайки под внимание, например факта дали ръководството е установило 
официален кодекс за поведение и дали действа по начин, който подкрепя 
кодекса или пренебрегва нарушенията, и допуска изключения от него.  

Проучващите запитвания могат да бъдат разработени под формата на 
въпросници, като за първоначално придобиване на информация могат да се 
използват въпроси, на които да може да се отговори с „да” или „не”. Те могат 
да бъдат разделение в две групи. Първата група включва по един основен 
въпрос, в различните аспекти на елемента, които ще се оценява. Следват 
доуточняващи подвъпроси, формиращи втората група. 

Примерни въпроси при оценка на „Принадлежност и етичност” 
I. Група: 

- Съществуват ли етичен кодекс и политики, регламентиращи етичните 
правила, които следва да се прилагат при изпълнение на 
служебните задължения, при конфликт на интереси или 
установяващи общи норми на поведение? 

II. Група: 
- Кодексите регламентират ли всички ситуации, които могат да бъдат 

срещнати, и по-специално засягат ли въпросите за конфликти на 
интереси, неточно или неправомерно изплащане на суми и други? 

- Служителите задължени ли са периодично да декларират, че са 
запознати с разпоредбите на кодексите? 

- Служителите разграничават ли кое представлява допустимо 
поведение и кое не?  

- В случай недопустимо поведение, служителите знаят ли как да 
реагират и какво да направят? 
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I. Група:  
- Стилът на управление дава ли ясни индикатори за това какво е добро 

и какво не?  
II. Група: 

- Ангажираността на ръководителите в полза на етичните ценности 
оповестена ли е по ефективен начин в рамките на организация, 
както чрез думи, така и чрез действия? 

- Служителите чувстват ли се задължени да изпълняват надлежно 
своите задължения с оглед постигане на резултати? 

- Ръководителите анализират ли проблемите още при първите 
признаци за тяхната възможна поява? 

 I. Група: 
- Върху служителите упражнява ли се натиск с оглед постигане на 

нереалистични цели?  
II. Група: 

- Политиката за изплащане на възнаграждения включва ли 
допълнително стимулиране за постигнати цели? 

- Има ли елементи от политиката за изплащане на възнаграждения 
или други ограничения, които налагат натиск върху служителите и 
ги принуждават да не спазват етичните ценности? 

- Възнагражденията и материалното стимулиране определят ли се 
преди всичко на база постигане на краткосрочните цели? 

- Има ли изградени контролни процедури с оглед намаляване на 
корупцията? 

 
Примерни въпроси при оценка на „Компетентност” 

I. Група: 
- Има ли утвърдени длъжностни характеристики?  

II. Група: 
- Ръководството анализирало ли е, формално или неформално, 

задълженията и задачите за изпълнение при заемане на 
длъжностите, като се с позовало на решенията, които ще трябва да 
взима титуляра на длъжността и на съответното ниво на контрол в 
организацията? 

- Анализирани ли са познанията и способностите, които е 
необходимо да се притежават с оглед изпълнение на задачите, 
определени за всяка длъжност? 

- Ръководството определило ли е достатъчно ясно познанията и 
способностите, необходими за изпълнение на всяка специфична 
функция? 

- Доказано ли е, че служителите притежават необходимите знания и 
умения? 
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Примерни въпроси при оценка на „Философия и стил на 
управление” 
I. Група: 

- Ръководството ангажира ли организацията с проекти, криещи високи 
рискове? 

II. Група: 
- Ръководството действа ли предпазливо, след като е анализирало в 

детайли рисковете и предимствата на проекта? 
 I. Група: 

-    Има ли текучество на служителите, заемащи ключови позиции в 
области като счетоводство, информационни технологии, вътрешен 
одит? 

II. Група: 
- Голямо ли е текучеството на ръководните кадри? 
- В кратък срок ли са напуснали служителите, считано от датата на 

която са били назначени? 
I. Група: 

- Прави ли се подходящ избор на счетоводни практики и методи, 
правилно ли се прилагат счетоводните принципи, съществува ли 
съществена финансова информация, която не е била изрично 
упомената във финансовите отчети, има ли манипулиране на 
осчетоводяването на стопанските операции и финансовия резултат? 

II. Група: 
- Ръководителите обръщат ли голямо внимание на краткосрочните 

резултати?  
- Служителите представят ли на ръководството доклади с невярно 

съдържание с оглед постигане на целите? 
- Отговорните лица реагират ли адекватно на признаци за прилагане 

и следване на неверни счетоводни практики? 
- Прогнозните резултати прекалено оптимистични ли са? 
 
Примерни въпроси при оценка на „Организационната структура” 

I. Група: 
- Има ли организацията подходяща структура, която да осигурява 

движение на информационните потоци, необходими за ефективното 
управление на дейността? 

II. Група: 
- Подходящо ли е нивото на централизация или децентрализация на 

обособените структурни единици, предвид характера и 
спецификата на дейността на организацията? 

- Позволява ли структурата информационните потоци да текат 
нагоре и надолу по вертикала, както и по хоризонтала на 
йерархията? 
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- Ясно ли са определени отговорностите на служителите, заемащи 
ключови ръководни позиции?  

- Служителите, отговорни за дейностите на организацията, 
информирани ли са надлежно за отговорностите, които имат и 
целите, които следва да постигнат? 

I. Група: 
- Професионалният опит и познанията, които притежават служителите, 

заемащи ключови ръководни длъжности, съвместими ли са с 
функциите, които трябва да упражняват тези служители? 

II. Група: 
- Ръководителите притежават ли необходимите познания, 

професионален опит и образование с цел ефективното изпълнение 
на техните функции и задачи? 

- Адекватно ли са определени правомощията и отговорностите? 
- Има ли ефективна йерархична и осигурява ли тя на ръководителите 

необходимата им информация с оглед на изпълняваните от тях 
функции и предвид правомощията и отговорностите, които имат? 

- Отговорните за оперативната дейност лица могат ли да 
комуникират ефективно с по-висше стоящите от тях лица в 
йерархията? 

I. Група: 
- Организационната структура променя ли се в резултат на развитието 

на средата, в която се упражнява дейността? 
II. Група: 

- Ръководството извършва ли периодична оценка на 
организационната структура в съответствие с промените, настъпили 
в дейността или в сектора, в който се упражнява дейността? 

- Достатъчен ли е персоналът, в това число на ниво ръководство и 
служители, упражняващи надзорни и контролни функции? 

- Ръководителите и надзорниците разполагат ли с достатъчно време 
за целите на ефективното изпълнение на техните функции? 

Примерни въпроси при оценка на „Делегиране на права, определяне и 
разделение на отговорности” 
I. Група: 

- Ясно ли са определени разделението на отговорностите и 
делегирането на правата и задълженията относно целите на 
организацията? 

II. Група: 
- На всеки служител ли са делегирани права и задължения и вменени 

ли са на служителите специфични отговорности? 
- Вземането на решение извършва ли се в съответствие с вменените 

отговорности и делегираните права и задължения на съответното 
лице? 
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I. Група: 
- Подходящи ли са стандартите и процедурите, отнасящи се до 

вътрешния контрол, в това число длъжностните характеристики? 
II. Група: 

- Има ли изготвени и утвърдени длъжностни характеристики? 
- Споменават ли се в длъжностните характеристики отговорностите 

по отношение на вътрешния контрол? 
I. Група: 

- Достатъчен ли е персоналът?  
II. Група: 

- Знанията и уменията на служителите съответстват ли на характера и 
сложността на дейността и отделните операции? 

- Организацията разполага ли с достатъчно компетентен персонал с 
оглед постигане на нейните цели? 

Примерни въпроси при оценка на „Политика по отношение на 
човешките ресурси” 
I. Група: 

- Има ли утвърдени политики и изградени процедури за назначаване, 
обучение, повишаване на служителите, както и за определяне 
размера на възнаграждението?  

II. Група: 
- Политиките и процедурите осигуряват ли назначаването на 

компетентни служители и насърчават ли тяхното последяващо 
развитие, предвид факта, че такива служители са необходими за 
ефективното функциониране на системата за вътрешен контрол? 

- Обект ли са на специално внимание процесите за назначаване и 
обучение на служителите? 

- В случай, че политиките и процедурите не са писмено утвърдени, 
ръководството взема ли участие при определянето на критериите за 
назначаване, както и в самия процес за назначаване? 

I. Група: 
- Липсата на утвърдени политики и процедури обект ли е на 

дисциплинарни наказания? 
II. Група: 

- Подходящи ли са мерките, предприети от ръководителите, в случай 
че някои от служителите не изпълнява своите отговорности? 

- Предприемат ли се адекватни мерки, в случай че не се спазват 
установените политики? 

- Персоналът информиран ли е за мерките, които ще бъдат 
предприети, в случай че очакваните резултати не бъдат постигнати? 

I. Група: 
- Прилагат ли се подходящи процедури за повишаване и задържане на 

служителите?  
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II. Група: 
- При повишаване в длъжност вземат ли се предвид спазването на 

разпоредбите на етичния кодекс и поведенческите правила? 
- Ясно ли са определени критериите за повишаване в длъжност или 

за увеличаване на възнаграждението, така, че всеки служител да 
знае какво се очаква от него преди неговото повишение? 

- Тези критерии включват ли спазването на поведенческите правила 
и етичните норми? 

 
3. Заключение 

На базата на анализ на резултатите от проучването се прави оценка на 
контролната среда. Наличието на задоволителна контролна среда се 
възприема като положителна предпоставка за реализация на набелязаните 
цели на организацията. Тя не може да гарантира постигането на целите, тъй 
като сама по себе си контролната среда не предотвратява, установява или 
коригира съществени неточности, отклонения и несъответствия в групи 
сделки и операции, салда по сметки и оповестявания и свързаните с тях 
твърдения за вярност. В случай, че след оценката, се установи 
незадоволителна контролна среда, това е предпоставка за намаляване на 
ефективността на контролите и следователно може да се затрудни 
реализацията на стратегическите цели. Това е така, защото естеството на 
контролната среда е такова, че има разпространяващ се ефект върху оценката 
на рисковете и другите компоненти на вътрешния контрол. В оценката на 
одитора за разработения модел на контролна среда на организацията трябва 
да се вземат под внимание и фактите, отнасящи се до това дали силните 
страни на елементите на контролната среда, осигуряват подходяща основа за 
другите компоненти на вътрешния контрол. За да се даде разумна увереност, 
че целите на организацията ще бъдат постигнати е необходимо да се вземат 
предвид и резултатите от оценките на другите компоненти на вътрешния 
контрол.  
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Abstract. “Coopetition” is a phenomenon, generally studied in market economy, which 
establishes the necessity to unify opposing forces to confront a common threatl or to gain a 
collective competitive advantage.  Thus “coopetition” is derived from strategy of a network 
where it is neither about attaining a critical size nor of competing to eliminate its 
adversaries. It is, rather, a question of collaboration with the competition to protect the 
common good from destructive channels of activity, whether from a profession or from a 
technology. In this article we present the concept of “coopetition” in the sphere of public 
territorial management as inspired by the theoretical works by Bengtsson and Kock.  To 
begin from a study of an exploratory case devoted to the cooperation of 169 communes in 
the Rhone Alps, and completed by an investigative team of nearly 250 territorial directors, 
we offer the results of that research. Within the limits of our field of investigation the 
observations of public management validate the currant theory of private management.  
More precisely, “coopetition” among local authorities proves advantageous for protecting 
the common good, the well-being, of a territory, by zeroing in on compatible objectives 
among the territorial strata, to respect equality of principals in governance, and to avoid 
conflicts of interest in management teams following the steps of cooperation and/or 
competition. 
Keywords: “Coopetition”, Rivalry, Cooperation, Local Government, Public Service. 
 
1. Introduction   

To extend one’s hand to one’s competitor without fear that he or she will bite 
it is a complex situation, but not a surprising phenomenon in today’s world.  To 
describe this situation as somewhat against human nature, Nalebuff and 
Bradengurger (1996) introduce the term “coopetition”, a neologism that underlines 
the possibility of the existence of cooperation in competition.  “Coopetition” is a 
paradoxical strategy of cooperation among rivals allowing them to attain mutual 
gains.  This strategy plays out, not only in an informal manner, in the form of close 
alliances, but may be institutionalized in consortiums of research and development 
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in common branches, in the network of similar contractors, in the sharing of 
distribution routes, but it may also be established in research and development 
consortiums in agreement in the network of like-minded suppliers in sharing 
distribution circuits, in franchise agreements, or technological management (Luo 
2007). 

In addition, what can present a problem in “coopetition” lies in diverse 
behaviors, when the collaborative game among rivals underlines the opportunistic 
risk (Bengtsson, Kock, 2000). Indeed, for a company “coopetition” is always 
paradoxical as it serves to reinforce performance, with the help of rivals, then to try 
to win segments of market to their detriment. “Coopetition” thus relies on a certain 
partnership of abilities and resources, with the risk that the benefits of partnership 
may be exploited in an opportunistic way when the competition retrieves its rights. 

In this article we wish to explore the management of cooperation among 
“competitors” in the case of public services.  At first it may seem inappropriate to 
transpose the concept of “coopetition” into the public sector in the sense that 
marketing competition generally doesn’t exist. Nevertheless, as for all managerial 
processes and concepts, the use of these concepts in the public arena can only be 
envisaged at the cost of clarification, precautions, and adaptation in these analyses. 
In fact we are going to concentrate our attention on local government management 
considering that different local authorities in France (departments, cities, regions. 
etc.) share administration of the same territory with the games of complementarity 
between the strata of decisions to share economic or social costs, and with the co-
existing games of socio-economic and political rivalry, because of the cover of 
certain abilities from one area to another.  On one side there is a stake of 
“coopetition”, on the other there is a stake of collaboration among the local 
authorities to bring about a public cognition, or to increase the attraction of their 
territory and, on the other side, may seem a form of economic rivalry in developing 
the resources, and a certain political rivalry and to win fairness for the citizen in the 
cause of general interest. 

More specifically, we wish to gain better understanding of the methods of 
ensuring cooperation in the heart of territorial links having certain forms of 
political or socio-economic rivalries, which can manifest in order to defend or 
promote the territory as a common good.  In order to treat this question, in the first 
section we are going to examine the theoretical principles of the management of 
“coopetition”.  Then, as concerns the second section, dedicated to the empirical 
study of the phenomenon, we will analyze the manner by which the local 
authorities manage situations of “coopetition” conforming, or not, with the line of 
theoretical readings. 
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2. Analytical framework of “coopetition” in private and public sectors 
2.1. “Coopetition” in the public sector 

Is the phenomenon of “coopetition” ensconced in the private sector?  At first 
one might suppose that the logic of collaboration among competitors is not 
transferrable to the public sector because of the non-commercial character of the 
activity.  In fact, management of “coopetition” can well be a subject of equal 
interest for public officials in varied circumstances.  We will examine two 
situations:  the joining of competitors in both public and private sectors, and the 
socio-economic relations or politics among public partners.   
First of all the question of “coopetition” comes up in the hybrid economy when 
public establishments and private enterprise are brought together, especially when 
they are engaged in similar activities. 

For example, the phenomenon of “coopetition” extends to the non-profit arena 
via the PPP (public and private partnerships) mentioned by Marty et al., (2006), 
namely when public participants need collaboration with other competitor 
participants from the private sector in order to improve productivity in services of 
general interest.  In this case, “coopetition” can impose itself as a more legal way 
to be simultaneously competitive for public and private sectors without necessarily 
coalescing, to nationalize or to proceed to financial acquisition. This is the case of 
territorial regrouping in the health sector to fight against medical desertions, in 
mutualizing investments in public and private medical poles. 

The question of “coopetition” is of equal concern to public establishments in 
the non-commercial area when they are urged to better protect the general interest, 
particularly in the management of cost of public expenditure even while being 
political rivals.  Many factors, and certain public interests, incline toward these 
procedures.  Thus, as Bartoli and Blatrix (2015) stress:  “Emblematic of a public 
action which establishes a competition between participant and territory the 
instrument of appeal to the projects, which developed long before the end of the 
90s, establishes itself in this bent.  One could equally evoke the development of 
“benchmarking” (“parangonnage” in French), “good practices”, and other 
showcased projects, all equally characterized by an ambivalence between the logic 
of emulation and the logic of competition.” 

The procedures of appeal to projects mentioned in this quotation can be 
particularly favorable to “coopetition” in the case of collective candidacy.  In other 
situations they seem to revert further to competitive logic while ‘benchmarking” 
seems the reverse, leaning toward favoring cooperation.  Nevertheless, these 
practices often reveal themselves to be two-sided.  

One of the areas which well illustrates these situations concerns local 
government management.  For more than a century the French State has been 
trying to determine public spending in territorial organization, especially in the 
areas, more or less, of decentralization.  In France major institutional reform, 
created by decentralization starting in 1982, has depended on two major 
modifications: 

240



-The suppression of preliminary approval by the Representative of the State 
(the Prefect) concerning mayoral actions:  this measure has often been summed up 
by the expression of, “suppression of guardianship” which is exercised a priori in 
administrative, financial, and technical domains. 

-A transference of the sphere of certain missions, notably concerning the 
administration of the following activities: “solidarity”, rural development, local 
development, professional training, land development, urbanism… 

The policy of decentralization in operational land organization relies on the 
principal of subsidy:  it’s a question, on one side, of conferring operational 
decisions to the local units nearest to the citizens in order to retain social cohesion, 
and also to mutualize all the local activities despite political differences, each time 
that economic efficacy exacts a level of aggregate responsibility.   

In France the principle of subsidy between the State and local governments 
has, for a number of years, supported a “bureaucratic yarrow” made up of multiple 
links of increased competence susceptible to being somewhat redundant: 
agglomerative communities of townships, capitals, regions, departments, etc.  
Altogether there are more than 39,000 local government structures in France which 
represent 1,8 million people, about a third of public agents. 

As a result these different territorial strata may be inclined to become rivals in 
a competition risking, each time, to disrupt public view in relation to ties with the 
citizens. To recapture the sense of general interest, it works well that the various 
levels of the decision collaborate with the local scale, both departmental and 
regional, even though those elected to head the levels may differ in public 
influence because of a relative overlap of talents.  This is even more of a present 
actuality in France that public politics encourage sharing and coordination of 
activities toward the ends of strategic performance and budgetary economics. 

What offers the theory on this subject? 
 

2.2.  Management of public “coopetition” 
For local government, undergoing permanent tension in governance between 

the technocratic power of the territorial directors and the political power of those 
elected, “coopetition” is always paradoxical, as it aspires to reinforce the 
attractiveness and well-functioning aspect of the territory, with the help of elected 
officials who are in potential disagreement, considering the possible stakes of 
future elections.  “Coopetition” relies, therefore, on the reciprocity of technical 
abilities and financial resources, with the risk that the economic and social benefits 
of the partnership may be then used in the most opportunistic manner when 
political rivalry reclaims its rights. 

“Coopetition” thus allows for obtaining an advantage in terms of public image 
with regard to the citizen, much better than each entity could obtain alone, on 
condition that contradictory tensions can be managed in spite of connivance and 
rivalry, without submitting to opportunism and without marked imbalance between 
contribution and retribution.  For that reason, it’s necessary to anticipate absolute 
care of managerial practices capable of preserving the autonomy of each and to 
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value the mutual dependence of all.  Through inspiration by the works of 
Bengtsson and Kock (1999), it is possible to show several principal styles of 
management of “coopetition”:  

- To reduce conflict of interest, it seems preferable to separate the logics of 
action, cooperation, and competition, in the scheme of the nature of public 
competence in local management.  This concerns local government, which 
manages multiple areas of public competence in the sphere of a portfolio of 
activities:  transportation, health, education, commission of streets and highways, 
security, civil matters, property, urbanism, etc. Collectivism can thus cooperate 
with rival groups within the areas of competence, and give one’s self over to 
political battle in other areas of competence. 

- It can also be a question of separating cooperative actions and agreement 
among local government units functioning as a strategy for the creation of value in 
public service.  It is thus recommended to a local government to cooperate with 
rival public units for activities having the least electoral impact for citizens 
belonging to the same territorial jurisdiction.  In reverse, it works to exercise a 
public policy that is little dependent on other neighboring local governments in the 
heart of the profession, that is to say, for activities that determine the electoral 
battle.  

- To avoid conflicts of interest in “coopetition” between local groups, it is 
important to divide responsibilities of different teams according to the nature of the 
relationship, with a team of territorial frameworks involved in rival projects. This 
dichotomy must avoid conflicts of loyalty for different territories in regard to those 
elected from the local collective. 

On the other side the origins of good management, which each local authority 
can apply to itself, cooperation derives, above all, from collegial governance to 
manage mutual dependence among public establishments.  Thus, in order to avoid 
differing behaviors and conflicts of power in the playing out of “coopetition”, it is 
important to introduce a form of democratic government based on equality for each 
partner in the power of collective decision, transparency of information of each 
partner with regard to the others, and collegiality in decision making.  

These different mechanisms can help in overcoming the absence if either 
hierarchy or mutual supervision of deviant+ behavior and conflicts of power by 
pressure toward conformism among the joint territorial directors. 
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3. The view of territorial directors on their practices of “coopetition” 
Our empirical research relies on two complimentary sources: one exploratory 

case study on a region, and an inquiry via questionnaires1. The examination of the 
exploratory case study comes from a presentation by a territorial director2 on the 
process of elaboration of an urban poll in Rhone-Alps, completed by validation and 
realization by him almost two years later. The inquiry was brought about through 
questionnaires to several hundred members of the Association of Regional 
Directors with a return of 252 workable responses3. 

 
3.1. Study of an exploratory case: a metropolitan pole in Rhone Alps  

The metropolitan pole studied constitutes the cooperation of 139 
municipalities consisting of almost two million inhabitants. 

We are, hereafter, presenting the testimony of a territorial director4 on the 
creation of this vast pole. The creation of this metropolitan pole results in the 
regrouping of four neighboring EPCI (Public Establishments of Intercommunity 
Cooperation), which could be considered as rivals in public planning. These four 
public establishments worked as a network to create a metropolitan pole in Rhone-
Alps, bringing together a group of almost 140 municipalities with 2 million 
inhabitants of a discontinuous territory without common borders.  This 
cooperation, broken off in 2008 by ruling broken off by mutual consent among 
three presidents of the EPCI, two left-wing from the Socialist party (Grand Lyon, 
Saint Etienne Metropole) by an elected UMP of the right, (a Viennese community), 
and by another elected president of the CAPI (Community of Agglomeration of the 
port of Isere). 

The creation of the metropolitan pole took place in May of 2012 with the 
official objective of shining a light on the territory formed by the union of four 
EPCI, on the scale of European, even worldwide, cities, in such way that none of 
the isolated partners could attain on their own due lack of resources, abilities, and 
political support. 

The playing out of cooperation is, first of all, brought about by informal 
meetings (presidents, general directors), and then by establishing structures of like 

1 These two work routines were brought about between September 2012 and 
February 2013 in the form of a partnership Laboratory of Larequoi Research 
Management and The Association of Territorial Directors ADT-INET 
2  Presentation at the ADT / INET LAREQUOI-ISM conference:  “What is the role 
of managers in territorial ‘“coopetition”?’” February 5, 2013 at the University of 
Versailles St-Quentin in Yvelines, France. 
3 Annie Bartoli, Blendine Remiot, Fatima Yatim: “The Role of Managers in 
Territorial “coopetition”, The Results of the Inquiry”.  LAREQUOI-UVSQ / ADT-
INET February, 2013 
4 Testimony from Mr. Frederic Pin, Director General of CAPI Services during two 
periods: February, 2013 and January, 2015, which have allowed an analysis of 
evolutions during that period. 
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areas with mixed groups of technicians chosen and brought about by a pair of two 
different local government units. Each of the four partners in the agglomeration 
will designate a vice- president of the new plan of urbanization. On the level of the 
executive, representation in these instances of governance is established on an 
equal foundation (one EPCI-1 = 1 voice).  This principle of strict equality of 
treatment is respected whatever the size of the agglomeration. The composition of 
the metropolitan counsel obeys the rules of proportional representation required by 
the texts. In addition, a revolving chairmanship is established among the four 
partners with an equal sharing of responsibilities in different commissions.  The 
structure of the metropolitan pole is very informal with four positions attached to it 
along with the establishment of five posts of equal terms by the partners.  Any 
change of government must represent unanimous decision as stated by the General 
Director of the CAPI, one of the concerned intercommunal establishments. “An 
agreement of governance exists among the four presidents:  all decisions 
concerning the extension of the pole to a new member or on the directing of the 
pole by a new course of action, must be made unanimously.  It is an essential 
matter of function.” 

In the Rhone-Alps region, the local authorities can consider the metropolitan 
pole as the emergence of a new power by which it is possible to have political 
influence in all decisions concerning the extension of the orientations of local 
development, or on the choices of implementation. In return, the pole influences 
the decisions of the other partners.  In order to avoid the risk of political 
instrumentation the metropolitan pole takes on a very loose legal structure by 
which there is no transfer of rights. The EPCIs retain their prerogatives of 
responsibility within their perimeter; the metropolitan pole develops new 
prerogatives on the scale of a broader perimeter. Several actions are inscribed in 
the roadmap: culture, public transportation, economy … For example, the pole is 
associated with the Region in order to have a joint management for collective 
transportation. Nevertheless, relations between the metropolitan pole and the 
region remain complex. For example, rivalry remains exacerbated with the 
departments and the Regions which have not joined the pole, and who wish to 
embody political leadership into the territorial ladder.  Thus the metropolitan pole 
may appear both as an outside threat and as an opportunity for the partners on the 
inside. The metropolitan pole responds, above all, to a real need for collaboration 
between local authorities in the long term, beyond political rivalries, as underlined 
by Frederic Pin, “The political changes following the municipal elections of 
March, 2014, have not questioned the functioning of the pole and its principles.  
However, three new presidents and two changes of the political board have been 
instituted (…).  However, after several months of discussions and meetings, the 4 
EPCI are reengaged on the same foundations. A new agreement on the presidency 
was passed (…).  The common benefit prevailed.” 

This description of an innovation process clearly shows the complexity among 
local authorities, which offer various types of cooperation and rivalry. While being 
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emblematic of a particular case is, this experience is not unique in France, where 
other comparable situations arise quite clearly in the research. 
 
3.2. Inquiry into conceptions and practices of territorial “coopetition” 

The inquiry took place between September and December of 2012 and 
welcomed the receipt of 338 responses of which 252 were complete and usable. 
Half of the respondents are general directors of local authorities, most of the others 
being chiefs of service or commissioners in public administration of France.  75% 
of the responders considered the recent evolutions of the context of French local 
government to be numerous:  multiplication of the cases of local public action, 
tightening of procedures, development of systems of and communication, 
augmentation of the logic of work networks… These different factors contribute, 
according to the majority of the leaders, to encouragement of joint procedures of 
cooperation and competition, therefore forms of “coopetition”. 

So, if three quarters of the respondents were not familiar with the 
term..”coopetition” before responding to the questionnaire, 39% considered that 
the concept corresponds to their experience of like combinations of cooperation, 
and competition.  For a quarter of the respondents these two dimensions are not 
necessarily antagonistic when they are practiced under certain constructive 
conditions. The examples cited concern three very different domains of 
competence of the territorial managers. 

The inquiry thus confirms that territorial “coopetition” is a reality even if it is 
not always easy to render it concrete or permanent. Actually, diverse difficulties of 
putting it into practice may grow all at once in organizational and financial areas 
for the mountain of papers given the complexity of certain procedures most often 
cited constraints are the mechanics of egos or difficulties of governing which 
evoke overvaluing. 

Despite these difficulties, 71% of the correspondents confirm that the local 
authorities can, at the same time, cooperate and also be in competition, particularly 
if certain positive conditions are present, such as clarification of the sharing of 
powers and work practices within the network. Diverse examples are offered, of 
which many concern the allure of the territories:  “Two territories can receive an 
industrial implantation to compete for trade but can still ally with each other so 
that it does not go elsewhere but still, “The agreement among local authorities will 
be able to be, more or less, in agreement assuming that one takes on a strategy of 
regional or national concurrence, whether interregional or purely local.” 
Nearly a quarter of the respondents offer examples of procedures combining both 
cooperation and rivalry in which they have, themselves, had the opportunity to 
engage.  These concrete examples particularly concern: a charter on Habitat, a 
network of towns, in a State-Region Plan, a decree of terms of management under 
the auspices of agglomeration, etc.   

The research likewise reveals that many see a promising synergy between the 
logic of “coopetition” and the values of public service, such as general interest, 
solidarity, mutability, or adaptability.  According to a director, “ These two 
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approaches can be complimentary in uniting innovation with competition and 
solidarity in accord with cooperation.”  In addition, the fact of promoting a 
principle of “coopetition” seems viable for continuation, in a more or less ethical 
manner, according to the abeyance, which governs it.  It is, in any case, the 
conclusion at which certain respondents of the inquiry arrived, which expressed the 
following forceful idea.  “ In the ranks of public service one must approach this 
question with lucidity and arrive at respect for the ethic of public service when it 
concerns these projects which are brought about by coopetition.” 
 
4. Conclusion 

Collaboration in competition is a generalized practice, not only in the sphere 
of market economy, but equally in the management of local government.  Our 
exploratory research relies on a study of the realization of a survey by 
questionnaires, which demonstrates that the theory of “coopetition” can be applied 
under adaptive conditions in the field of public management.  The empirical 
observations, which we have realized, underline that collaboration of rival local 
authorities on the political level makes sense from this moment where one takes 
into consideration two scales of analysis: the global scale which encourages the 
local units to collaborate to allow, “for the common good”, territory to shine on a 
national and international level; and the local scale where it is normal for 
democratic debate by which elected officials meet face to face for neighboring 
political competition. So it is that competition among local authorities can be 
imagined in the interest of public need of shared costs in citizen interest to retain 
the proximity of elected officials in the interest of the area to attract appropriate 
investors and players in order to preserve employment.  To continue along these 
lines it is, however, wise to avoid certain stumbling blocks in the management of 
“coopetition”, in leaning on certain rocky principles extricated by literature and 
confirmed by our empirical research. 

Within the perimeter of “coopetition” it is expedient to align local 
collaboration, which brings added value in the bureaucratic yarrow in connection 
with the stratum of neighboring territories, with the nearby territorial strata of a 
more local plane, without redundancy or a superfluity of words.  That requires 
acting in concert by the ensemble of public involvement on the scale of public 
participation in their ensemble. In addition it is advisable to assemble a strategy 
of collaboration, which plays out in the peripheral domains distant from the heart 
of the preoccupation of nearby elected officials, in order to avoid situations of 
excessive rivalry among the partners.  Finally, it’s a question of reflection on the 
matter of once more insinuating the initiation of safeguards in order to avoid 
situations of excessive rivalry among the partners. 

So it is a question of reflection on the governance of “coopetition”. This 
governance must respect democratic principles in equal distribution of power, 
whatever the size and stakes of the partners, in guaranteeing transparency of 
information, in offering collegiality in decision making, in creating a charter of 
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rights and duties to guarantee confidence in bringing in an outside mediator 
should arbitration become necessary.  

Finally, in the preparation, working up, of “coopetition” it may seem 
expedient to separate the teams in charge, whether it be of technical collaboration, 
or political rivalry, in periods of elections, in order to avoid conflicts of interest 
with regard to each local collective.  These results must be shaded because of the 
singularity of our case study and the limited capacity of our quantitative 
investigation requiring more definitive depths.   It would be highly useful to pursue 
the analysis of concepts and practices of cooperation / rivalry of participants with 
regard to territorial yarrow, to understand better the margins of the maneuvers of 
the layout of said collective territories.  It would be equally necessary to specify 
the values of public service in the proceedings and to understand the role that they 
can play in the specificity of “coopetition” in territorial overview.  
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Abstract. Constantly changing and complex macroeconomic and microeconomic business 
environment, global hyper competition and fast information and communication 
development force organizations to gain competitive advantage andto look for opportunities 
to improve efficiency. Transfer of administrative functions, financial operations, 
Information Technology (IT), Human Resources (HR) and other business support services to 
different location, where organization can gain competitive advantage better, easier, cheaper 
and faster, is popular decision among international IT, financial and other companies. Such 
back-office or Shared Services Centre (SSC) establishment is one of the business 
internationalization form, which primary goal is to lead to improved organizational 
effectiveness. However, implementing SSC involves variety of changes and this affects 
organization in different ways. Therefore, not only the advantages of SSC implementation 
should be taken into account, but also peculiarities of implementation should be deeply 
evaluated to ensure the successful impact on organizational effectiveness.  
Keywords: business support, business operations, Shared Services Centres (SSC), back 
office, internationalization, organizational effectiveness. 
 
1. Introduction  

In the hyper connected society of today when IT and communication 
possibilities have been explored to very wide extend, financial and nonfinancial 
cost related to them are decreasing and new business possibilities are being 
explored. Business boundless stimulates the emergence of new international 
business forms, which have a huge impact on organizational effectiveness mostly 
due to enhancing of competitive advantage in the international business 
environment. 

Different internationalization theories have been developed by researchers 
over many decades. The old theories have been becoming hardly applicable today 
in modern business environment. Therefore, new improved and modern 
internationalization theories approach have been developed and still are actively 
discussed today. 

SSC general concept, which is seen as intelligent solution of modern 
company, can be seen as new topic in business management and not as just idea, 
but mostly as a trend of agile organization working in complex and international 
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business environment. Establishment of SSC abroad can be defined as one of the 
business internationalization form based on organizational decision to choose more 
attractive location for back office operations and the aim of this organizational 
form is to improve efficiency, innovation, synergy, reduce costs and create higher 
value for company, all stakeholders and customer.SSC establishment is a complex 
and strategic business decision, which should lead to positive impact on 
organizational effectiveness. 

The aim of this scientific paper is to evaluate how SSC implementation can 
influence organizational effectiveness. The objectives of this paper are: 

1. To present SSC as a modern business form with its connections to 
internationalization theories and other internationalization forms. 

2. To evaluate business operations as a major contributor to business and to 
present concept and decisions related to SSC implementation.  

3. To evaluate the impact of SSC implementation on organizational 
effectiveness. 
 
2. Moving Toward Globally Integrated Business Services 

The decisive start period ininternationalization theories evolution is the 
1970s, when Transaction Costs Theory (1975), Eclectic Paradigm Theory (1976), 
Uppsala Model or Stage approach (1977) have been developed. However, when 
the old theories has started to become hardly applicable in the light of changes in 
boundless and unexplored business practice, improved internationalization theories 
as Revised Uppsala Model (2009) has been offered, Network approach, Born 
Global approach replaced or complemented the old ones (see comparison in the 
Table 1).  

The main trend in the evolution of the internationalization theories seen by 
authors is connected with reducing costs, optimizing resources, continuous 
improvement and strengthening of competitive advantages through creation and 
expansion of networks, strength of communication through different innovative 
channels, global mindset, geographical and technology proximity, intelligent 
business operations. 

Together with the evolution of internationalization theories new business 
forms appeared in international markets. Organizations go international for a 
variety of reasons, but the typical goal of growth and expansion recently has been 
complemented with another reason - optimization, improvement of business 
operations and supply chain combined with cost reduction. 
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Table 1. Evolution of Internationalization Theories 

 
Internationalization 

Theory 
Main aspects Limitations 

Transaction Costs Theory 
(Williamson 1975) 

Minimizing of costs in transactions 
and production as determinant of 
firm international boundaries – make 
or buy.  

Role of social network, 
relationships is neglected 

Eclectic Paradigm Theory 
(Dunning 1976) 

Relationship between Ownership, 
Location and Internalization 
(OLI)advantages of the company 

Applicable only for 
international production and 
addresses Foreign Direct 
Investment (FDI) 

Uppsala (Stage) Model 
(Johanson, Vahlne 1977) 

Gradual acquisition, integration and 
use of knowledge about foreign 
markets and operations, and on the 
incrementally increasing 
commitments to foreign markets 

Omitted “Born Global” 
organizations, which are 
international from the 
beginning 

Network Approach 
(Johansson, Mattson 
1988) 

Networking is seen as a source of 
market information and knowledge, 
they are the bridging mechanism that 
allow to rapid internationalization 

Do not explain how to create 
the networks, relationships. 
Includes a lot of variables, but 
no certain pattern of 
internationalization. 

Born Global     Approach 
(McDougall, Oviatt 
1991) 

New venture from   inception, 
significant competitive advantage 
from the use of resources and the 
sale of outputs in multiple countries 

Described as new venture, but 
in some cases it may be 
doubtful whether a Born 
Global can be considered a 
new company 

Revised Uppsala Model 
(Johanson, Vahlne 2009) 

Networks and relationships, 
strengthen of networking. 
Knowledge is developed in 
relationships 

- 

Source: Williamson, 2009; Dunning, 2000; Johanson, Vahlne 1977, 2009; Johansson, Mattson 1988; 
McDougall, Oviatt 2004 

 
International business support (operations) centers or SSC1, outsourcing, 

strategic alliances and other modern internationalization forms complemented such 
traditional internationalization forms as exporting, licensing or production 
subsidiaries. Modern business forms such as SSC usually have been chosen for 
efficiency and cost reductions reasons rather than for expansion. Therefore, 
organizations, which choose such type of business form, are rather with a specific 
entrepreneurial mindset. 

 
 

1Business support, business operations, shared services or SSC terms can be used in this scientific paper  

250

Georgest
Line



3. Business Operations – Shared Services Concept and SSC Implementation 
Four characteristics of strategic importance, which are core when analyzing 

the need of improved business operations or shared (business) services, usually are 
quality, cost efficiency, dependability (reliable, timely delivery) and flexibility. 
The overall objective of operations is to provide conversion capabilities for 
meeting the organization’s goals and strategy (Anil Kumar, Suresh 2009). 

When we analyze the possibilities and need to re-locate or share business 
services for four main characteristics described above, two main forms can be 
distinguished: 

Outsourcing – company transfers part of noncore activities to other 
companies and concentrate on core activities; 

Shared services – company shares business services. It is higher level of 
improving business operations. It is still one organization, but separately managed 
SSC is being established and more attractive location is being 
chosen.Attractiveness of loacation depends and should be evaluated according to 
economic, cultural, political and other factors. However, four main reasons of 
establishment of SSC are – better, easier, cheaper and faster business services 
delivery.SSC establishment is usually popular among international IT, financial 
and other companies where different administrative, financial, IT, HR or other 
operations can be performed from any place in the world with use of modern 
communication channels and avoiding direct contact with the customer (back-
office). SSC is a semi-autonomous business unit and in theory is a step in 
decentralizing decision making for resource allocation, not centralizing 
(Strikwerda, 2014). 

There is no doubt that business operations and operations management are a 
very important contributors to an organizational success and in order to add value – 
new forms of managing operations as described above appear. Well-executed 
business services strategy encourages internal functions to collaborate with each 
other and third – party service providers to create breakthrough, strategic 
operational capabilities that drive business outcomes that can result in real 
marketplace differentiation and competitive advantage (Fersht at al, 2011). 

Well-executed business services strategy should evaluate how business 
operations should be managed. Operations management can be defined as the 
process whereby resources, flowing within a defined system, are combined and 
transformed by a controlled manner to add value in accordance with policies 
communicated by management (Monks, 2004). On the basis of this point of view 
shared services model should include a collection of shared services whose 
characteristics are determined by the customers, provided within an intra-
organizational business arrangement, to a specific set of end-users, by a semi-
autonomous or autonomous business unit (service provider) on the basis of agreed 
conditions (Bondarouk, 2014). Summarized concept of operations, main aspects of 
sharing services (SSC implementation) and competitive advantage of international 
SSC location are presented in Figure 1. 
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Source: Created by authors 

Fig. 1. Shared Services and International Location 
 

4. Shared Services Centers Impact on the Organizational Effectiveness 
SSCs are seen as constantly improving business part in different researches, 

no matter how well they operate, they continue to look for ways to improve – both 
in services they currently provide and in new services they would like to offer 
(Accenture, 2011). Huge impact on organizational effectiveness is emphasized in 
researches. In today’s business environment, nine out of every ten enterprises have 
shared services and typically achieved cost saving on SSCs is between 20 % and 
50 % on the processes in scope (Fersht at al, 2011). What is more, 61 % of 
surveyed companies will increase the reliance on shared services significantly or 
moderately over the next two years (HfS, KPMG 2014). 

As it was emphasized in this scientific paper before, cost reduction is 
important, but not the only reason for implementation of SSCs. “Better, easier, 
cheaper and faster” or “quality, cost efficiency, dependability (reliable, timely 
delivery) and flexibility” factors analyzed in this scientific paper indicate that such 
benefits as optimizing resources through innovative view and continuous 
improvement practices, achievement of synergy, improved use of knowledge and 
other than cost saving benefits achieved by implementing SSC lead to higher 
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competitive advantage what means value for the company, stakeholders and 
customer. Service-oriented mindset or SSC culture with the intension of making 
things better for its clients leads to improvement in the organization. As an 
example shown in Accenture (2011) research, when data exist in multiple business 
units and systems, it is inconsistent and there is no visibility into what is right or 
wrong and it is costing the company. When SSC takes over the process and 
exposes all hidden issues, strong governance and ownership appears where there 
were no strong exposure before, inaccuracies are being corrected, expectations are 
being reduced and it has a positive impact on revenue of the company. Therefore, 
SSC general concept and process excellence is a valuable aspect in analyzing 
overall business optimization. 

Overall SSC implementation impact on organization efficiency is clear and 
organizations are looking for more benefits, which can be derived from the 
location of SSC. Establishment of SSC in attractive locations abroad can be also 
seen as a core element in cost reduction and efficiency of organization. Choosing 
the appropriate location is a strategic decision with a long term time frame and 
requires substantial investments. The main criteria for choosing the optimal 
location for SSC ranked by financial services industry companies are qualification 
and availability of personnel, language, data and intellectual security and privacy, 
predictability of costs, (IT) infrastructure, cultural compatibility, geographical 
proximity to headquarters, tax considerations, time zone and government support 
(BearingPoint, 2011). Location choice can both have positive and negative impact 
on effectiveness of organization. Therefore, deep analysis of operating costs, socio-
economic, living environments, labour, infrastructure, cultural, office space, legal, 
political and other factors should be evaluated. 

There are also different supportive techniques, which compare different 
locations according to different criteria. For instance, Cushman & Wakefield 
(2015) ranks countries according to attractiveness of business process outsourcing 
(BPO) and shared services in terms of country conditions, risk and costs. The BPO 
and shared services Index enables the analysis of factors and variables that 
companies need to consider when expanding, relocating or entering new markets. 
Using of this and other analyzes minimizes the risk of location choice failure and 
consequently maximizes the positive effect on organization.  

Effectiveness from practical experience before and after SSC implementation 
should also be evaluated. There are international researches on this topic, but 
usually data is too general to compare due to sensitive information of companies 
etc. However, authors emphasize the importance of measurement how the 
effectiveness will be evaluated. Therefore, controlled and specific metrics of SSC 
performance indication in Service Level Agreement (SLA) is very important factor 
for expectations fulfillment and ability to measure the impact of SSC on 
organizational effectiveness. Another aspect seen by the author is that effectiveness 
depends on SSC implementation success. Therefore, further research on SSC 

253



implementation peculiarities is needed is order to evaluate what are the core 
aspects, which mostly influence increase in effectiveness of the company. 
 
5. Conclusions 

New business forms have been developed in parallel with business 
internationalization theories evolution. In the light of globalization outcomes, 
which contributed to information and telecommunication services development, 
boundless business practice and hyper competition conditions, companies are 
looking for the ways to survive and thrive. Therefore, intelligent business 
operations have become of crucial importance and entrepreneurial mindset has 
changed expanded the view of improving the business. Standard only cost-oriented 
forms of internationalization have been replaced by new networked forms of 
running business.SSC implementation, outsourcing, strategic alliances and other 
non-standard ways of internationalization incorporated prioritization of excellence 
of business operations, continuous improvement, knowledge sharing, innovation 
and overall effectiveness of the company into business mindset.  

Shared services as business operations improvement toll has been 
transformed to a trend of agile organization working in complex and international 
business environment. Business operations and operations management are treated 
as very important contributor to an organizational success and value creation for 
the company, stakeholders and customers. Companies explored the potential of 
international markets for SSC establishment and foreign locations have shown 
attractiveness on different levels – from cost saving to re-thinking of business 
strategy. As a result, SSC location choice is a strategic managerial decision. 
SSC as semi-autonomous globally located business units proved their positive 
impact on effectiveness of the company, explored the unseen possibilities and 
transferred hidden issues to strong governance and ownership focus.  

Researches on the impact of SSC establishment on organizational 
effectiveness have shown the need of stronger focus on the managing of this 
business transformation as effectiveness level depends on perfections or 
imperfections of implementation. The standardized way of measuring of SSC’s 
impact on organizational effectiveness is needed to evaluate the real impact. 
Therefore, further research on ways of evaluating the performance of SSC, its 
impact on organizational effectiveness and SSC implementation peculiarities, 
which strongly affect the effectiveness of such decision execution, should be 
undertaken. 
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Abstract. In recent years, the business model has been the focus of substantial attention by 
academics and practitioners. The business model has also been the subject of a growing 
number of practitioner-oriented studies. A whole set of definitions found in literature 
indicate that a business model should define how a business creates value.  However, until 
now there is no unambigious definition of the business model concept. A lot of scolars have 
made their own interpretation about the concept business models and gave their own 
definition in words or in components or both. Some of them are general and others are more 
concrete. This study provides a multifaced review of the received literature on business 
models in which I examine the business model concept through multiple disciplinary and 
subdject-matter lenses. 
Keywords: business model, elements of business model, successful, customer value. 
 
1. Въведение 

 Терминът „бизнес модел”често се използва както в бизнеса, така и в 
академичната среда и литература.  В последните години, бизнес моделът е 
във фокуса на вниманието както на академици, така и на практици. 
Съществуват множество дефиниции за понятието и концепцията на бизнес 
модела. Някои от тях са по-обширни, други са по-конкретни.         

 През последните години, понятието „бизнес модел” придобива особена 
популярност. Тази популярност се дължи и на опитите на консултантите в 
областта на мениджмънта да предложат на мениджърите прагматична рамка, 
чрез която да анализират бизнеса си и да вземат аргументирани решения как 
да адаптират организациите си към променящата се среда. Различните автори 
акцентират на различни аспекти от бизнес модела и като се намеси и 
спецификата на бизнес моделите в различните индустрии, материята става 
доста объркваща.                                                                                                                               

Според някои от авторите, бизнес моделът изразява логиката и 
предоставя данни и други доказателства, които показват как един бизнес 
създава и предоставя добавена стойност за клиентите. Той също така 
очертава структурата на приходите, разходи и печалби, свързани с 
търговското предприятие, което доставя  стойност. На кратко, бизнес 
моделът, определя как предприятието създава и предоставя стойност за 
клиентите, и след това преобразува получените плащания в печалба.  
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Според други, по същество, бизнес модел въплъщава организационно и 
финансовата "архитектура" на Бизнеса. Това не е модел за разпространение 
на лист хартия или компютър, въпреки че бизнес модел може да бъде 
включен в бизнес план и в отчети за приходи и прогнози за паричните потоци. 
Но, ясно е, че понятието се отнася на първо място до концептуален, а не 
финансов, модел на бизнес. 

Magretta (2002) достига до следния извод: подобно на термина стратегия, 
терминът бизнес модел се използва небрежно, прекалено е обширен, за да 
каже всичко, но в крайна сметка да не означава нищо [1]. Hedman and Kalling 
(2003) отбелязват, че въпреки всичко, терминът често се използва независимо 
от теорията, което означава, че компонентите на модела и техните 
взаймоотношения са сравнително неясни [2]. 
 
2. Същност на бизнес модел 

  В специализираната литература, съществуват множество разнообразни  
определения и становища по отношение на това какво представлява един 
бизнес модел, как се описва бизнес модел, как се мери успеха на даден бизнес 
модел, кои са елементите на бизнес модела. 

   Натрупаните изследвания дават възможност да се дефинира понятието 
„бизнес модел” и да се търси неговото приложение във всяка дейност, което в 
началото на ХХI век го превръща в надежден управленски инструмент в 
полза на всеки ръководител. По своята същност бизнес моделът показва как 
могат да се увеличат доходите от определена икономическа дейност. Едно от 
най-популярните разбирания е, че бизнес моделът описва как бизнесът 
печели пари,  как създава,  доставя и реализира стойност.  От гледна точка на 
мениджърите, които се опитват да адаптират бизнеса си към пазара, много 
по-ясно изглежда следното определение: бизнес модел е архитектурата на 
бизнес система, която включва потоци от продукти, услуги и информация, 
бизнес участници с различни роли и с потенциални ползи и модела по който 
се генерират приходите. 

Редица автори са направили свое собствено тълкуване на понятието 
бизнес модел. Концепцията за Бизнес модел е често дискутирана от 
академици и използвана от практици (Allt & Zimmerman, 2001) от средата на 
деведесетте години на миналия век (Seddon & Lewis, 2003). Въпреки това до 
момента няма недвусмислено определение за концепцията. Много учени са 
направили интерпретация за концепцията бизнес модел и са дали собствено 
определение за понятието, компонетите на бизнес модела или и за двете.  
 
2.1. Дефиниции за понятието „Бизнес модел”: 

Целият набор от определения в специализираната литература, показват, 
че бизнес моделът трябва да дефинира как един бизнес (една организация) 
създава стойност.  Едно от интересните определения е на  (Magretta, 2003, 
p44): „бизнес модел е поредица от предположения за това как една 
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организация ще се представи, създавайки стойност за всички от които тя 
зависи, не само нейните клиенти. По същество, бизнес модел е теория, която 
постоянно се тества на пазара.” Magretta (2002, p 4) също отбелязва, че бизнес 
моделът трябва да отговори на следните въпроси: Кой е клиента? Какво 
прави клиента ценен? Как правим пари в този бизнес? Каква е основната 
икономическа логика, която обяснява как можем да доставим стойност на 
подходяща цена? 

Дефиницията, която се цитира и използва често е тази на Timmers (1998):  
„Бизнес моделът е архитектура на продукт, услуга и информационни потоци, 
включваща и описание на различните бизнес участници и техните роли, 
както и характеризиране на потенциалните ползи за различните бизнес 
играчи; в широк смисъл това е описание на източниците на приходи.”  
Интересно е да се отбележи, че  според Timmers (1998), един бизнес модел, 
сам по себе си все още не осигурява разбиране на това как  ще допринесе за 
реализирането на бизнес мисията и целите на всяко едно дружество 
(организация), които участват в модела.[3] Трябва да се знае за 
маркетинговите стратегии на компаниите с цел да се направи оценка на 
търговската конкурентоспособност на бизнес модела и да се даде отговор на 
въпроси като това как да се постигне конкурентно предимство, какво е  
позиционирането на пазара, какъв е маркетинговия микс, кой продукт следва 
маркетинговата стратегия. 

Някои от дефинициите за „бизнес модел” са по-общи, а други са по-
конкретни. Част от тях са показани във таблица 1. 

 
  Таблица 1. Дефиниции на понятието „Бизнес модел” 

 

Автор/-и Дефиниция Елементи  
на Бизнес модел 

Timmers, 
(1998) 

„Бизнес моделът може да се възприеме, в 
тесен смисъл, като архитектура на 
продукт, услуга и информационни потоци, 
включваща и описание на различните 
бизнес участници и техните роли, както и 
характеризиране на потенциалните ползи 
за различните бизнес играчи; в широк 
смисъл това е описание на източниците на 
приходи.” 

N.a. 

Ammit & 
Zott,  
(2001) 

 „Един бизнес модел дефинира, 
съдържанието, структурата и 
управлението на транзакции, които са така 
проектирани, че да създават стойност, чрез 
използване на възможности за бизнес.” 

N.a. 
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Tucker, 
(2001): 

 „Бизнес моделът представя картина на 
това как компанията създава стоиност за 
своите клиенти, които на свой ред 
генерират приходи и печалба за фирмата.” 

N.a. 

Chesbroug
h & 
Rosenbloo
m, (2002) 

„Бизнес моделът е „евристичната логика, 
която съдържа технически потенциал с 
реализирането на икономическа 
стойност.” 

 предложение за 
стойност 

 пазарен сегмент 
 дообавена стойност 
 структура на 

разходите и 
потенциална печалба 

 стойност на мрежата 
 конкурентна 

стратегия 
Magretta, 
(2002) 

Бизнес моделите са ”историите, които 
обясняват как работят компаниите.  
Добрият бизнес модел отговаря на 
въпросите на Питър Дракър: Кой е 
клиентът? И какво прави клиента ценен? 
Също така отговаря на фундаменталния 
въпрос,у който всеки мениджър си задава: 
Как правим пари в този бизнес? Каква е 
основната икономическа логика, която 
обяснява как можем да доставим стойност 
на на подходяща цена?” 

N.a. 

Seddon & 
Lewis, 
(2003) 

„Бизнес моделът е абстрактно представяне 
на някои аспекти на стратегията на 
фирмата; очертава основната информация, 
която трябва да се знае, за да се разбере 
как една фирма може да създава успешно 
стойност за своите клиенти.” 

N.a. 

Afuah, 
(2004) 

„Бизнес моделът е набор от дейности, 
които фирмата извършва, начина по който 
ги извършва, използвайки свои ресурси, за 
да създаде изключителна стойност за 
клиента.” 

N.a. 

Christense
n et al., 
(2004) 

„Бизнес моделът е начин, по който една 
компания формира стойност от свои 
нововъведения. Това  включва структурата 
на разходите, как се ценообразува 
продуктът или услугата, начинът, по който 
се осъществява покупко-продажбата 
(еднократна сделка, лицензионен договор, 
и т.н.), каква стойност компанията 
предлага на клиентите си, как извършва 
доставката на продуктите или услугите, 

N.a. 
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как осигурява следпродажбена подръжка  
и т.н.” 

Osterwalde
r, (2004) 

„Един бизнес модел е концептуален 
инструмент, който съдържа набор от 
елементи, техните взаимоотношения и 
показва как фирмата генерира доходи. Тя е 
описание на стойността на една компания, 
предлагана на един или няколко сегмента 
от клиенти, както и архитектура на 
фирмата и нейната мрежа от партньори за 
създаване на стойност. Това още е 
търговска дейност, предоставяне на 
стойност и използване на капитала с цел 
да се генерират печеливши и устойчиви 
приходни потоци.” 
 

 предложение за 
стойност 

 целеви 
клиенти/таргет 

 дистрибуционни 
канали 

 взаймоотношения 
 източници на 

приходи 
 ключови дейност 
 ключови партньори 
 структура на 

разходите 
структура на приходите 

Morris et 
al., (2005) 

„Бизнес моделът е „сбито представяне  на 
това как набор от взаимосвързани решения 
в областта на рискова стратегия, 
архитектура и икономика, са насочени към 
създаване на устойчиви конкурентни 
предимства в определени пазари.” 

Шест фундаментални 
елемента: 
 предложение за 

стойност 
 клиентите  
 вътрешни процеси/ 

правомощия 
 външно 

позициониране 
 икономически модел  
 лична фактори 

Johnson et 
al., (2008) 

„Бизнес моделите  „съдържат четири 
заключени елемента, които събрани 
заедно, създават и доставят стойност” 

 предложение за 
стойност  на клиента 

 формула за печалба 
 ключови ресурси 
 ключови процеси 

Teece, 
(2010) 

„Бизнес модел артикулира логиката, 
данните и другите доказателства, които да 
подкрепят стойност предложена на 
клиента, и изпълнима структура на 
приходите и разходите за предприятието, 
което доставя тази стойност.” 

 

 
От своя страна, Müller-Stewens and Lechner (2005), приемат следната 

гледна точка: „Бизнес модел, дефинира как  фирмената конфигурация на 
добавената стойност да бъде постигната конкретно чрез  приемане на 
„капитализирана перспектива”, като по този начин отговори на въпроса: „Как  
правим пари в този бизнес”. Бизнес моделът покрива пропуските на 
оперативния мениджмънт като отговаря на въпросите: „ Кои услуги на кои 
клиенти ще се предлагат? Как и в каква структура тези услуги ще се 
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предлагат? Как да печеля, привличам и задържа подходящи клиенти?  Как се 
дефинира конкретен модел за приходи?”  

Ammit & Zott [5] публикуват множество документи, в които използват 
дефиниция за бизнес модел , подобна на тази на Timmers: (e.g Zott and Amit 
(2007) „Бизнес моделът е структурен шаблон за това как една фирма 
преговаря с клиенти, партньори, и доставчици, това е, как тя избира да се 
свърже с продуктовия пазар. Това се отнася до цялостното историческо 
развитие на възможните взаимносвързани сделки. Ammit & Zott правят 
разлика между бизнес модел и продуктова стратегия на пазара (таблица 2) [4]. 

 
Таблица 2. Разлика между бизнес модел и продуктова стратегия 

 
 Бизнес модел Продуктова стратегия  

Дефиниция 

Структурен шаблон за това как 
една фирма преговаря с 
клиенти, партньори, и 
доставчици, как тя избира да се 
свърже с продуктовия пазар. 

Модел на управленски 
действия, които обясняват как 
една фирма постига и 
поддържа конкурентно предим-
ство чрез позициониране на 
продуктовите пазари 

Основни 
въпроси 

Как да се свържете с 
продуктовия пазар? 
Кои страни да се обединят, за 
да се възползват възможност за 
бизнес, какви механизми за 
обмен да приеме фирмата? 
Каква информация или стоки за 
обмен между страните, както и 
какви ресурси и възможности 
за разгръщане да се даде 
възможност на тези обмвени? 
Как да се контролират 
сделките, сключени между 
страните, както и как да 
мотивира клиентите? 

Какво позициониране да се 
приеме спрямо конкурентите 
на пазара? 
Какви генерична стратегия за 
приемане (т.е. разходите 
лидерство и / или 
диференциация)? 
Кога да навлязат на пазара? 
Какви продукти да продава? 
Какви клиенти да обслужва? 
На кой географски пазар да се 
позиционира? 

Единица, която 
се анализира 

Определена (фокална) фирма и 
нейните търговски партньори 

Фирма 

Фокус 

Външно ориентиран: акцент 
върху обмена на фирмата с 
други хора 

Вътрешно/външно ориентиран: 
фокус върху дейностите и 
действията на дадена фирма в 
конкурентна среда 

 
Според Chesbrough & Rosenbloom [6], бизнес моделът се различава от 

стратегията в три аспекта. В допълнение Seddon & Lewis [7] идентифицират 
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още две различия между бизнес модела и стратегията. Тези пет различия са 
обобщени от Chun Leung (2007): 
- стратегията сравнена с бизнес модела, в по-голяма степен изследва 

фирмената конкуренция, докато бизнес моделът с приоритет представя 
логиката при създаване на стойност за потребители и акционери; 

- стратегията в по-голяма степен е насочена към създаване на стойност за 
окционерите, докато бизнес моделите се фокусират върху създаването на 
стойност първо за потребителите; 

- подходът към знанието – разработването на стратегиите се базира на 
повече знания, отколкото създаването на бизнес модели; 

- обем информация – изисква се много повече информация, за ад се 
представи стратегията за развитие на конкретна фирма, отколкото за 
разработване на бизнес модел; 

- стратегията, разработена за конкретна компания, е приложима само за 
нея, докато бизнес моделът е възможно решение за всички фирми, които 
извършват конкретната икономическа дейност. 
Най-общо, бизнес моделът показва пътя от идеята до реализацията.    

Разработването на бизнес модел започва след като е генерирана бизнес 
идеята и приключва с прехода към разработването на бизнес план. Бизнес 
моделът има ключова роля да покаже на мениджмънта пътя от идеята за 
икономическа дейност към реалната среда, в която тя да бъде осъществена.  
Един добър  бизнес модел остава от съществено значение за една 
организация, независимо дали е утвърдена на пазара или започва ново 
начинание. Според (Kagermann и Österle, 2006 г.), (Müller-Stewens and 
Lechner, 2005 г.), бизнес модела описва клиентите, продуктите, каналите за 
продажба и структурата на приходите на една организация, позицията на 
организацията в рамките на неговата стойност на мрежата и природата на 
своите бизнес взаимоотношения, както и основната икономическа логика на 
едно предприятие. Бизнес моделът може да послужи за оценка на: 
ефективността на бизнез дейности на една организация, потенциалът и 
инвестиционната привлекателност на бъдещите бизнес дейности на 
организацията, бизнес процесите в организацията от гледна точка на 
стратегията и увеличаване на полезността, която се създава за потребителие. 

 
3. Заключение 

В началото на двадесет и първи век възникват редица иновативни бизнес 
модели. Формират се изцяло нови индустрии, докато други замират. В някои 
сектори, нови компании оспорват позициите на утвърдени организации, 
които от своя страна са принудени да променят изцяло стратегията си на 
пазара. Но независимо от това дали става въпрос за създаване на нова 
стойност и изграждне на нов бизнес, за подобряване и реорганизирне на 

262



бизнеса или за новаторство в търсене на различни начини за правене на 
бизнес, организацията има нужда от безнес моделиране. 
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Abstract. Management of administrative organizations (AO) is a dynamic process that 
requires finding and implementing methods and income enabling increased efficiency of 
administrative processes. This efficiency should be linked through a system of performance 
indicators with the mission and strategy of AO. To achieve this it is necessary to develop 
content that can specify the objectives and performance indicators based on the subsystem 
structure of AO.  
The goal of this paper is to develop the content of modified balanced scorecard in the 
management of administrative organizations. 
Keywords: administrative organizations; subsistem, balanced scorecard, modified 
balanced scorecard, subsistem content. 
 
1. Въведение 

Управлението на административните организации (АО) е динамичен 
процес изискващ намирането и прилагането на методи и подходи 
способстващи повишаване на ефективността от изпълняваните 
административни процеси. Тази ефективност е необходимо да бъде 
обвързана чрез система от показатели за ефективност с мисията и стратегията 
на АО. За постигането на това е необходимо разработването на съдържание, в 
което да се конкретизират целите и показателите за ефективност въз основа 
на подсистемното структуриране. 

Целта на настоящият доклад е въз основа на теретико-методологическо и 
приложно изследване да се разработи съдържание на модифицираната 
система от показатели за прилагането и в управлението на 
административните организации. 

Задачите в съответствие с поставената дел са: 
• да се определи структурата на модифицираната система от 

показатели; 
• да се разработи съдържание на подсистемите на 

модифицираната система от показатели, която да включва: 
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 да се разработи съдържание на подсистема 
„Административна ефективност“; 

 да се разработи съдържание на подсистема 
„Потребители“; 

 да се разработи съдържание на подсистема „Вътрешни 
административни процеси“ 

 да се разработи съдържание на подсистема „Сътрудници“. 
• да се направят заключения от направените теретико-

методологически и приложни изследвания. 
 

2. Модифицирана система от показатели в управлението на 
административните организации 
В икономико-управленската теория и практика са познати различни 

подходи и методи разработени и успешно интегрирани в бизнес 
организациите. Един такъв подход е Балансирана система от показатели 
(бСп) разработена и прилагана от Робърт Каплан и Дейвид Нортън [2]. 
Целите и показателите на бСп въз основа на мисията и стратегията на всяка 
отделна организация интегрира дейността в четири взаимосвързани 
направления: 

• Направление „Финанси“; 
• Направление „Отношения с клиентите“; 
• Направление „Вътрешни бизнес процеси“; 
• Направление „Познания и развитие“. 

БСп създава благоприятната възможност в една организация да се 
изгради цялостна системна структура, която да приведе мисията и 
стратегията в последователна система от показатели за нейната ефективност.  

В съответствие с изискванията за прилагане на този подход в системата 
за управление на АО е необходимо модифициране на съдържанието и 
структурата на бСп. Това налага, позовавайки се на системния подход 
съдържателно изграждане на подсистемите в системата за управление на АО. 
Те трябва да се основават на причинно-следствените връзки, чрез които да се 
оптимизира процеса на постигане мисията и стратегията на АО. За 
постигането на това е необходимо дефиниране на подсистемите, които 
съдържателно изграждат модифицирана балансирана система от 
показатели (МбСп) [1, 5, 6]. Като такива подсистеми могат да се определят: 

• Подсистема „Административна ефективност” (ПсАЕ); 
• Подсистема „Потребители” (ПсП); 
• Подсистема „Вътрешни административни процеси” 

(ПсВАп); 
• Подсистема „Сътрудници” (ПсС). 

За да се изгради структурата на МбСп (фиг. 1) и причинно-следствените 
връзки за всяка от прилежащите й подсистеми е необходимо дефиниране на 
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целите, определяне на показателите за ефективност, конкретизиране на 
задачите за намаляване на идентифицираната непредвидимост в системата 
за управление и накрая обвързването им със съответните сътрудници и звена 
в АО. 

 

МИСИЯ 
и 

СТРАТЕГИЯ 
на АО

Подсистема “Административна ефективност”

Сътрудници

Задачи

Показатели

Ц
Е

Л
И

П
одсистем

а “П
отребители

”

С
ътрудни

ц
и

Задач
и

П
ок

азатели

ЦЕЛИ

Подсистема “Вътрешни административни процеси”

Сътрудници

Задачи

Показатели

Ц
Е

Л
И

П
од

си
ст

ем
а 

“С
ът

ру
дн

и
ц

и
”

С
ът

ру
дн

и
ц

и

За
да

ч
и

П
ок

аз
ат

ел
и

ЦЕЛИ

 
 

Фиг. 1. Структура на модифицираната балансирана система от показатели (МбСп) 
 

Разработването на модифицирана балансирана система от показатели 
(МбСп) за отделната административна организация може да бъде постигнато 
въз основа на систематични управленски процеси. Те са тези, които създават 
консенсус и дават яснота за това как мисията и стратегията могат да бъдат 
приведени в система от цели, показатели, задачи и обвързани за изпълнение 
със съответните сътрудници в структурообразуващите звена на 
административната организация. 

 
3. Съдържание на подсистемите в модифицираната система от 

показатели 
Предложената структура на модифицираната балансирана система от 
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показатели (МбСп) изисква разработването на съдържание на изграждащите 
я подсистеми. 

 
3.1. Съдържание на подсистема „Административна ефективност“ 

Административната ефективност на АО е резултат от ефективното 
постигане на административните им цели. МбСп трябва да подпомогне 
процеса на обвързване на административните цели със стратегията на АО. 
Именно тава е причината, поради която е необходимо целите да не бъдат 
само финансови, а да отразяват резултатите от административната дейност на 
АО. Административните цели служат като главен ориентир за целите и 
показателите на останалите три подсистеми на МбСп. Всеки от показателите 
трябва да бъде част от причинно-следствените връзки, чиито резултат се 
проявява в подобрените резултати на постигнатата административна 
ефективност. За да отразява стратегическите приоритети разработването на 
МбСп е необходимо да започва с формулиране и дефиниране на 
дългосрочните административни цели, които след това да се обвържат с 
поредица от комплексни въздействия (целенасочени, организиращи и 
коригиращи въздействия). Те следва да бъдат приложени в останалите три 
подсистеми (потребителите, вътрешни административни процеси и 
сътрудници) в АО с цел постигане на дългосрочна административна 
ефективност [2, 3, 7]. 

Целите и показателите в подсистема „Административна ефективност” на 
МбСп е необходимо: 

• да определят административната ефективност, която се 
очаква от стратегията на АО; 

• да служат като постоянен ориентир за оптималното 
изпълнение на планираните административни дейности; 

• да определят оптималното изразходване на ресурсите 
необходими за дейността; 

• да конкретизират видовете риск при изпълнение на 
дейността; 

• да служат като постоянен ориентир за целите и 
показателите на останалите три подсистеми на МбСп 

 
3.2. Съдържание на подсистема „Потребители“ 

За да функционират АО е необходимо изграждането на оптимални 
взаимоотношения между администрацията, бизнеса и гражданите. Тези 
взаимоотношения могат да бъдат наречени тристранен модел, чрез който се 
оптимизират процесите на обслужване и включва (фиг. 2) [4]: 

• административни организации – административни 
организации (administrative organizations to administrative 
organizations – AO2AO) – тези взаимоотношения се 

267



изграждат въз основа на оптималното взаимодействие и 
функциониране между АО в страната, Европейския съюз и 
други страни, чрез навременната обмяна на документи, 
регистри и нормативни актове; 

• административни организации – бизнес организации 
(administrative organizations to business organizations – 
AO2BО) – тези взаимоотношения се изграждат въз основа на 
обслужване по отношение на прозрачност и публичност на 
режимите касаещи бизнес организациите (БО) и подпомагащи 
оптимизиране на цялостния процес по уведомяване, 
предоставяне и актуализиране. 

• административни организации – граждани (administrative 
organizations to citizens – AO2C) – тези взаимоотношения се 
изграждат въз основа на навременната правна информация и 
информация от друг характер касаеща гражданите въз основа 
на обслужването чрез информационните портали разработени 
и интегрирани в АО; 

 

 
 

Фиг. 2. Тристранен модел при предлагане на административните услуги  
на потребителите 

 
След като целевите потребители в тристранния модел са дефинирани, 

може да се пристъпи към дефиниране на целите и показателите в подсистема 
„Потребители”. От реалната административна практика на АО може да се 
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направи заключението, че най-съществените и значими цели са: подобряване 
характеристиките на предлаганите административни услуги, 
повишаване на потребителската удовлетвореност и повишаване на 
имиджа на АО. Тези цели насочват към определяне на показателите, 
необходими за оценяване на ефективността. Това е и причината, поради 
която се изисква разграничаването на две основни групи показатели. 
Първата група показатели за ефективност са общи инструменти за оценка, 
които сa „основни показатели” (характеристики на предлаганите 
административни услуги и потребителска удовлетвореност). Втората група 
показатели за ефективност са „диференцирани показатели”, които 
подпомагат процеса на поддържане имиджа на АО, водещи до подобряване 
на административните резултати. 

 
3.3. Съдържание на подсистема „Вътрешни административни процеси“ 

Подсистема „Вътрешни административни процеси” определя видовете 
дейности имащи важна роля за постигане набелязаните административни 
цели. Необходимо е разработването на целите и показателите на тази 
подсистема да стане, след като са формулирани целите и показателите за 
подсистема „Административна ефективност” и подсистема „Потребители”. 
Именно тази последователност позволява да се фокусира вниманието на 
вътрешни административни процеси върху приоритетните дейности, които 
подпомагат постигането на мисията и стратегията на АО [3, 5, 7]. 

За разработването на МбСп е необходимо определяне на 
последователността от въздействия по създаването на стойност за 
потребителите чрез вътрешните административни процеси. Имащите 
съществено значение за всяка АО вътрешни административни процеси са: 

1. иновационен процес – определяне на текущата и 
потенциалната необходимост от разработването на 
иновативни решения (по-добрите европейски и световни 
практики) при предлагането на административните услуги; 

2. административен процес – усъвършенстване на параметрите 
на административните процеси за повишаване на предлаганата 
потребителска стойност, чрез оптимизиране на дейностите и 
задачите във функционално обособените звена на АО; 

3. административно обслужване – предлагането на цялостния 
пакет от административни услуги при отчитане на оптимални 
времеви, функционални и териториални характеристики, с 
което да се повиши предлаганата потребителска стойност. 

Целите и показателите на подсистема „Вътрешни административни 
процеси” трябва да са насочени към постигане на потребителските очаквания 
и предпочитания в тристранния модел при предлагане на административните 
услуги от АО. Такъв ориентиран от горе на долу процес поставя на преден 

269



план административните процеси извършвани от АО, в които трябва да 
постигне по-висока административна ефективност. 

 
3.4. Съдържание на подсистема „Сътрудници“ 

Четвъртата подсистема „Сътрудници” разглежда цели, показатели и 
задачи свързани с усъвършенстване на знанията и професионалното развитие 
на сътрудниците в АО. Целите и показателите на предходните три 
подсистеми, насочват дейностите и процесите, които е необходимо да се 
усъвършенствуват, за да се постигнат по-добри резултати от извършваната 
административна дейност. Целите и показателите в подсистема 
„Сътрудници” дава нужната вътрешна структура за постигането на тези по-
добри резултати от извършваната административна дейност. 

Тази подсистема акцентира върху дългосрочното инвестиране във 
вътрешната структура на АО. Това изисква оценяване на сътрудниците 
според тяхната ефективност и интегрирането им за постигане на целите на 
АО. 

При разработването на МбСп, могат да се дефинират три основни цели: 
възможности на сътрудниците, интегриране на сътрудниците за 
постигане на целите на администрацията и социални отговорности на 
АО [5]. 

1. Възможности на сътрудниците 
Една от ключовите промени в мисленето на мениджърите през 

последните години е промяната по отношение на способностите и ролята на 
сътрудниците при изпълнение на дейностите и задачите. 
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Фиг. 3. Основи показатели за оценяване възможностите на сътрудниците 
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Основната цел е интегрирането на сътрудниците в цялостния процес по 
създаване и предлагане на стойност за потребителите. За постигането на това 
е необходимо оценяване на тяхната ефективност и инициативност в 
извършваните вътрешни административни процеси. 

За оценяване на възможностите на сътрудниците в АО могат да се 
използват следните три основни показатели (фиг. 3.): поддържане на 
подходящ персонал, усъвършенстване на сътрудниците и ефективност на 
сътрудниците. 

2. Интегриране на сътрудниците за постигане на набелязаните 
административни цели 

Професионалните умения и мотивация на сътрудниците са предпоставка 
за постигане на предварително набелязаните административни цели на АО. 
Тези цели са по отношение на изпълнението на вътрешните 
административни процеси и взаимоотношенията с потребителите.  

За постигането на тези административните цели на АО е необходимо: 
1. релевантна информация за НЗУ и свързаните с нея 

актуализации и промени; 
2. релевантна информация за потребителите (администрации, 

бизнес, граждани) на административни услуги; 
3. актуални анализи от правителствените и 

неправителствените източници; 
4. релевантна информация за състоянието и протичането на 

вътрешните административни процеси; 
5. релевантна информация за финансовото състояние и 

финансовия риск при вземането решения. 
Това изисква въвеждането на подходяща и съответстваща на 

потребностите на АО автоматизирана информационна система (АИС). Тя, от 
една страна е необходимо да съдържа данни за минали, настоящи и бъдещи 
(моделирани) състояния на реалните обекти и процеси. А от друга е 
необходимо да съдържа информационно отражение на реалните обекти и 
процеси, които съществуват и се извършват вътре и вън от АО. От което 
следва, че под автоматизирани информационна система следва да разбираме 
съвкупност от базов, потребителски и/или специализиран софтуер 
съдържащ и подпомагащ обработването на данни за относително 
постоянните характеристики на компонентите, дейностите и процесите, 
необходими за функционирането на АО. 

Освен избора на подходяща АИС е необходимо и синхронизирането на 
индивидуалните цели на сътрудниците с тези на АО. За постигането на това 
е необходимо да оценят до каква степен целите на отделните звена и 
сътрудниците са в синхрон с общите цели на администрацията, дефинирани в 
МбСп. Процесът на оценяване на синхронизирането на индивидуалните цели 
се осъществява от по-високото към по-ниското йерархично равнище, т.е. 
„отгоре надолу” (показан на фигура 4).  
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в звената и сътрудниците
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всички звана и сътрудници

2. Развитие на процеса на ниво сътрудници

●предоставяне на съдържанието на целите, 
показателите, задачите и сътрудниците

●изясняване на съдържанието на МБСп – 
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показателите и съдържанието на МБСп
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Фиг. 4.  Синхронизиране на индивидуалните цели с целите на АО 
 
На първия етап висшето йерархично равнище разработват съдържанието 

и структурата на МбСп. То е ангажирано с разработването на показатели за 
оценяване на изпълняваните от тях функции и отговорности и 
разработването на план за интегриране на МбСп в АО и структурните й 
звена. На този етап от процеса в ролята на показател се използва брой на 
сътрудниците, ангажирани в разработването на МбСп. След приключване на 
първоначалната фаза, заедно със специфичните планове за нейното 
изпълнение е необходимо да се приведе до знанието на всички звена и 
сътрудници на АО. На този етап показател за оценяване степента на 
синхронизиране е броя на сътрудниците ангажирани в разработването на 
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модифицираната балансирана система от показатели. На третия етап се 
определят специфичните цели на финансовите и нефинансовите показатели 
на МбСп и се обвързват със системата за възнаграждаване. Те дефинират нов 
показател за резултат, а именно процентът сътрудници, чиито индивидуални 
цели са синхронизирани със целите на МбСп. 

На последния четвърти етап целите, показателите и задачите на всички 
сътрудници в АО трябва да бъдат обвързани с целите, показателите и 
задачите на МбСп. Показател за оценяване е процента сътрудници, чиито 
индивидуални цели са синхронизирани с МбСп и процента сътрудници 
постигнали тези индивидуални цели. 

3. Социални отговорности 
В последните години в икономико-управленската теория и практика 

започна разработването и използването на въпросите на социалните 
отговорности на организацията. Насочените към сътрудниците социални 
отговорности най-общо са по отношение на справедливото формиране на 
трудовите възнаграждения, безопасни условия на труд за сътрудниците и по 
този начин повишаване мотивацията на сътрудниците. 

Показателите за оценяване и постигане на тези изисквания са относно 
формирането на работната заплата, за безопасните условия на труд, за 
работа в екип в АО и показатели за повишаване на мотивацията на 
сътрудниците при изпълнение на административните дейности и процеси. 

Посредством представеното съдържание на подсистемите изграждащи 
МбСп и чрез конкретизираните оценъчни показатели е възможно да се 
оценяват не само крайните резултати от извършваната административна 
дейност, но и резултатите на всеки етап от нея. Това изисква регулярно 
отчитане на постигнатата степен на поставените индивидуални цели, 
посредством оценяването им със съответните показатели и съпоставянето им 
с тези в МбСп. 

 
4. Заключение 

Теоретико-методологическото и приложно изследване позволява да се 
направят следните основни заключения: 

1. Различията между присъщите системи за управление на 
организациите изискват съдържателно и структурно модифициране 
на балансираната система от показатели чрез създаване на МбСп. 

2. Ефективността на АО в съвременните условия изисква използването 
на системи за оценяване и системи за управление базирани на 
мисията, стратегията и потенциалните възможности. Необходимо е 
едновременно с материалните активи да се оценяват и 
нематериалните активи на АО. Това е възможно посредством 
модифициране на МбСп за ефективност в управлението на АО. 

3. Разработването и използването на МбСп за ефективност в 
управлението на АО се базира на системния подход в управлението. 
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Този подход изисква създаване на модифицираната структура, чрез 
системи от по-нисък ранг – подсистеми, които са: 
• Подсистема „Административна ефективност” - служи като 

главен ориентир за целите и показателите на останалите 
подсистеми. Всеки показател е част от причинно-следствените 
връзки, чийто резултат се проявява в подобрените резултати на 
административната ефективност; 

• Подсистема „Потребители” - определя целевите потребители в 
тристранния модел при предлагане на административните 
услуги, в които е необходимо постигането на удовлетвореност в 
крайния потребител и повишаване имиджа на АО; 

• Подсистема „Вътрешни административни процеси” - определя 
видовете дейности, имащи водещо значение за постигане 
очакванията на потребителите; 

• Подсистема „Сътрудници” - определя целите и показателите 
свързани с подобряване компетенциите на сътрудниците, 
обвързването им със целите на АО и интегрирането им в 
подходяща АИС. 

4. Управленските процеси построени на база на МбСп, предоставят 
възможността да систематизират и фокусират усилията на 
мениджърите от управлението на АО върху постигането на 
дългосрочните цели и стратегията на АО. 

За постигането на всичко по-горе изложено е необходимо разработването 
на методика за прилагането на МбСп в системата за управление на АО. 
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Abstract. In developed societies with advanced economies, health systems and health care, 
better living conditions, quality of life, people live a longer and healthier life. Added years 
of life are connected with the increasing life expectancy. From the perspective of medicine 
and economics we can describe the 21st century as a very progressive and advanced century. 
Mankind has reached a social, economical and health level that was unimaginable in the last 
centuries. We are continuously investing a lot of time, effort and finance into the education 
system, health care system, human capital. On the other hand, we should be very attentive 
about civilization diseases occurring in the recent century. Although some diseases are 
nowadays easily treatable, there are also new forms of chronic diseases we should focus on. 
It is primarily diseases of the nervous system, depression, diabetes, obesity. Treatment of 
these diseases is currently not solved and the treatment costs are very expensive. From this 
reason the increasing number of people suffering from these diseases will represent a burden 
for health systems and economies.  
Keywords: diseases, health, health systems, economies, Czech Republic.  
 
1. Introduction  

For future public health systems the major concern will be the prevalence of 
civilization diseases, like obesity, diabetes, depression, dementia. As people live 
longer and survive to older ages, the share of men and women suffering from 
mental diseases is also increasing. Furthermore, better living conditions and 
comfortable lifestyle lead to obesity and diabetes. Chronic disorders of the nervous 
system are connected with the memory disorders, personality changes and there is 
no exact cure and the treatment is very prolonged. Increasing life expectancy in 
European countries is connected with the population ageing, which can be 
described as the increasing proportion of old people in the population. According 
to population projections, there will be one in five people older than 60 years by 
the middle of the 21st century. Incidence of dementia increases exponentially with 
the age, the likely future number of dementia cases and associated burden on the 
healthcare system represents a considerable concern to healthcare (Norton, 
Matthews, Brayne, 2013). In this article we focused on population ageing in the 
Czech Republic and the incidence of selected diseases in the 21st century.  
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2. Life Expectancy and Human Capital Investments 
        Human lives prolonging and the increasing life expectancy admittedly belong 
to the main achievements of the current century. Life expectancy for males and 
females is prolonging consequently in the Czech Republic. In many areas there has 
been an ongoing focus and a growing interest on the individual human being itself. 
Mentioning the increasing importance and highlighting the human capital, 
investing in education, health care, capital relative to labour, may create the 
potential and conditions for the economic growth. Longer life expectancy should 
encourage human capital accumulation, since a longer time horizon increases the 
value of investments that pay out over time. An important implication is that 
improvements in life expectancy should increase investment in human capital, 
which successively may accelerate the economic growth (Jayachandran, Lleras-
Muney, 2008). Many authors have been examining the area of human capital and 
human capital investments, see e.g. (Fiala, Langhamrová, 2014). There have been 
many studies analyzing the relationship between life expectancy and human capital 
investments, like investment in education. Life expectancy and modal age at death 
belong recently among the most important demographic indicators from the view 
of adult mortality and longevity (Langhamrová et al., 2014). Generally, females 
have higher values of life expectancy at birth, which means that they have in 
average more years of life before them compared to males. When examining the 
population ageing from the statistical view, one possible way is to use the method 
of clustering, see e.g. (Bílková, 2011; Cséfalvaiová, 2014; Löster, 2014, Pivoňka, 
2013.).  

The life expectancy at birth for women was 80.4 years in 2012. For men, the 
life expectancy of birth was 74.3 years in 2012 in the Czech Republic. On the other 
hand, the difference between the life expectancy at birth for females and males is 
decreasing in time (Fig. 1). In 1990, the difference made 7.8 years and in 2012 
only 6.1 years. The life expectancy at birth was 80.4 years for females and 74.3 
years for males in 2012 in the Czech Republic. Besides the life expectancy at birth, 
commonly calculated indicator of longevity is the life expectancy at the age 65. 
Life expectancy at the age 65 in 2012 was 19.2 years for females and 15.7 years for 
males. When comparing to other European countries of the Visegrad 
group−Poland, Hungary, Slovakia, the value of life expectancy at the age 65 was in 
all countries lower than in the Czech Republic. In the 20th century, life expectancy 
at birth was prolonging mainly due to reductions in infant and child mortality. In 
the 21st century, where the values of infant mortality in developed European 
countries are at very low levels, comes adult mortality to the fore.  In our paper, we 
focused specifically on the adult health mortality and diseases occurring at old 
ages, in relation to expenditures on health care and health systems. We are 
expecting that with the increasing share of old people suffering from different 
disorders, the expenditures will also be increasing and in the future it will be very 
important where to get finance for their treatment in order to keep the sustainability 
of the system.  
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Fig. 1. Life expectancy at birth in the Czech Republic in the period 1990-2012 

Source: Eurostat, authors’ construction 
 
3.    Nervous System Diseases in the Czech Republic 

Neurodegenerative diseases represent one of the major public health concerns 
in ageing populations. According to statistical data for European Union countries, 
Iceland, Norway and Switzerland, 27% of the adult population (defined as aged 18-
65) had experience with some form of mental diseases (including e. g. depression, 
anxiety, eating disorders). These numbers represent an enormous number of 
affected people−according to statistics, there are 83 million people suffering from 
mental diseases worldwide. Rates for women are significantly higher as for 
men−33.2% for women and 21.7% for men. The expected number of people 
suffering from mental illnesses could be higher because people aged 65 and over 
were not included−and this group of people is very important from the view of 
prevalence of Alzheimer’s and Parkinson’s disease. Every year, around one out of 
fifteen people suffer from major depression in the WHO European Region and 
when including anxiety and all forms of depression, four out of fifteen people are 
affected (WHO, 2015). According to the data from the EURODEM study, the 
incidence of dementia ranges between 0.6-8.2/100 individuals in the age range of 
70-90 years, whereas the prevalence is 2.9-30.8% (Launer et al., 1999, In: Bódi, 
2012).  

Fig. 2 represents the contribution of age categories to deaths by nervous 
system diseases in the Czech Republic in 2013. Here, all forms of nervous system 
diseases were included (according to the 10th revision of the International 
Classification of Diseases).  
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It is visible that the age category that contributes the most is the age interval 
80-84 for both men and women. Up to the age interval 70-74 the contribution of 
males is higher than the contribution of females. In older ages we see the clear 
predominance of females, and this fact is related to the excess mortality of males 
and higher life expectancy of females.  
 
 

 
Fig. 2. Contribution of age categories to deaths by nervous system diseases in the Czech 

Republic in 2013 
Source: Czech Statistical Office; authors’ construction 

 
The classification of mental disorders is very extensive, in this paper we 

selected only some forms of mental diseases to see their development over time in 
the Czech Republic. We focused on two common neurocognitive 
disorders−Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. Alzheimer’s disease is the 
most common form of dementia that accounts for 60-80% of dementia cases 
(Alzheimer’s association, 2015). The majority of people suffering from 
Alzheimer’s disease are aged 65 and over. People with Alzheimer’s disease live an 
average of eight years after their symptoms become noticeable and the survival 
probability ranges from four to twenty years, depending on age and other health 
conditions (Alzheimer’s association, 2015).  

Fig. 3 represents the contribution of age categories to deaths by Alzheimer’s 
disease in the Czech Republic in 2013. It is visible that the age category that 
contributes the most is the age interval 85-89 for women and the age interval 80-84 
for males.  

279



Up to the age interval 75-79 the contribution of males is higher than the 
contribution of females. In older ages we see the clear predominance of females, 
and this fact is related to the excess mortality of males and higher life expectancy 
of females. In the Czech Republic, there were totally 429 males and 842 females 
whose death was caused by Alzheimer’s disease in 2013. The youngest age interval 
was 50-54 for males (2 deaths by Alzheimer’s disease) and for females 55-59 (7 
deaths by Alzheimer’s disease). Alzheimer’s disease is mostly a disease of old age, 
but up to 5% of people suffer from Alzheimer’s disease when they are in their 
forties or fifties (Alzheimer’s association, 2015).  
 

 
Fig. 3. Contribution of age categories to deaths by Alzheimer’s disease in the Czech 

Republic in 2013 
Source: Czech Statistical Office; authors’ construction 

 
Fig. 4 represents the contribution of age categories to deaths by Parkinson’s 

disease in the Czech Republic in 2013. It is visible that the age category that 
contributes the most is the age interval 80-84 for women and the age interval 80-84 
for males, too. Up to the age interval 75-79 the contribution of males is higher than 
the contribution of females. In older ages we see the clear predominance of 
females, and this fact is related to the excess mortality of males and higher life 
expectancy of females. In the Czech Republic, there were totally 171 males and 
103 females whose death was caused by Parkinson’s disease in 2013. The youngest 
age interval was 60-64 for males (5 deaths by Parkinson’s disease) and for females 
55-59 (2 deaths by Parkinson’s disease).  
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Fig. 4. Contribution of age categories to deaths by Parkinson’s disease in the Czech 

Republic in 2013 
Source: Czech Statistical Office; authors’ construction 

 
 

4.    Diabetes in the Czech Republic 
The number of people suffering from diabetes is increasing in the Czech 

Republic permanently. The reason is a better diagnosis of diabetes, better health 
care, and also population ageing and unhealthy lifestyle (Diabetická asociace ČR, 
2014). Fig. 5 represents the contribution of age categories to deaths by Diabetes 
mellitus in the Czech Republic in 2013. It is visible that the age category that 
contributes the most is the age interval 85-89 for women and the age interval 80-84 
for males. Up to the age interval 75-79 the contribution of males is higher than the 
contribution of females. When looking at the year 2013, there were totally 1687 
male and 2061 female deaths by Diabetes mellitus in the Czech Republic. Diabetes 
mellitus among males is twice as high as among females in the age range 60-64 
and 65-69.  
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Fig. 5. Contribution of age categories to deaths by Diabetes mellitus in the Czech Republic 

in 2013 
Source: Czech Statistical Office; authors’ construction 

 
5.    Health Care Expenditures 

In the context of the increasing number of patients suffering from different 
forms of mental disorders, the number of mental health services and mental health 
workforce is also extending. Moreover, health care expenditures represent an 
important part of the GDP. In the Czech Republic, like in the rest of other 
European countries, the percentage of health care expenditures is increasing in 
time-in 2003 the health care expenditure by all providers of health care was 6.85% 
and in 2012 it was 7.42% (as a percentage of GDP). It is almost a 1% difference 
during 10 years (Fig. 6). The share of mental health and substance abuse hospitals 
was quite constant during the followed period. Nevertheless, in the future we are 
expecting an increasing percentage of mental health hospitals and mental health 
workforce due to the growing need for mental health facilities. General 
practitioners play a fundamental role in identification and diagnosis of mental 
disorders, but in most cases specialists are expected to give treatment (WHO, 
2015).  
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Fig. 6. Health care expenditures by provider in the Czech Republic in the period 2003-2012 

Source: European Statistical Office; authors’ construction 
 
6.     Conclusions 

Despite the low data availability, civilization diseases, especially mental 
diseases, overweight, obesity and diabetes will be in the future an important object 
of interest for research studies. Due to current lifestyle the proportion of people 
suffering from diabetes mellitus will be increasing. Increasing life expectancy will 
lead to the higher proportion of old people suffering from mental diseases, like 
Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease. The aim of this paper was to show the 
contribution of age categories to deaths by nervous system diseases and to 
highlight the importance of civilization diseases in the 21st century for health 
systems and economies.  
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Abstract. Cluster analysis is a popular multivariate statistical method, which objective is to 
create groups of objects. These objects can be consumers, companies or countries, etc. The 
basic objective of cluster analysis is the classification of objects into groups, in which are 
the objects the most similar. Results of clustering are very often evaluated. We can evaluate 
results from two perspectives. Clustering methods may be compared with each other or 
optimal number of clusters can be determined. The main aim of this paper is to describe 
some methods and coefficients for determining the optimal number of clusters and their 
evaluation on different data files. Very important are the measures of similarities, resp. the 
distance levels. There are a lot of distance levels and in the practice they are combined with 
various clustering methods. Very frequently used is the Euclidean distance measure. In this 
paper we will use Euclidean and Mahalanobis distance and we will compare the usage of 
these distances during the process of determining the number of cluster. We compared CHF, 
PTS, Dunn´s and Davies-Bouldin coefficients. We found out, that the CHF coefficient is the 
most successful in determining the number of clusters compared to other coefficients that 
are noted. Best results are achieved in connection with the average distance method (94%), 
and Ward's method (92%). The success with the use of other methods is lower. The lowest 
success of CHF coefficient was achieved in connection with centroid method, which was 
only 60%. When we compare the usage of different distances we come to the conclusion, 
that coefficients in connection with the squares of the Euclidean distance measures at the 
same group of files, leads to a higher success of this coefficient, rather than using 
Mahalanobis distance measure. 
Keywords: cluster analysis, number of clusters, coefficient, consumer rationality. 
 
1. Introduction  

The main aim of cluster analysis is the classification of objects, see (Gan, 
2007). There are various methods and procedures to do that. These methods and 
procedures can be categorized according to various criteria see e.g. (Gan, 2007), 
(Řezanková, 2009). Mostly they are divided on traditional methods and new 
approaches in the literature. Traditional methods are well developed and they are 
applied in many software products. Very important are the measures of similarities, 
resp. the distance levels. There are a number of distance levels and in the practice 
they are combined with various clustering methods, see e.g. (Gan, 2007), 
(Řezanková, 2009). Very frequently used is the Euclidean distance measure. In this 
paper we will use Mahalanobis distance and Euclidean distances and we will 
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compare usage of them. We will examine which results are achieved when we 
determine the number of clusters together with the various methods of clustering 
using the coefficient of CHF, PTS, Dunn´s and Davies-Bouldin coefficients. 

  
2. Cluster analysis ents 
        Cluster analysis is a very often used statistical method, see e.g. (Halkidi, 
2001), (Löster, 2011), (Řezanková, 2013). It is very often used to classification of 
regions or cunsumers. In case, that we create groups of consumers (their clusters), 
we can analyse rationality of consumers. Authors of papers very often used wages 
to describe regions and consumers. The problem of wages and powerty of 
consumers is described e.g. in (Bilkova, 2011), (Bilkova, 2012), (Marek, 2013).  
Other demographic variables, which are very often used in cluster analysis, are 
described in (Megyesiova, 2011), (Megyesiova, 2011), etc. There are many 
distances, which we can use, for example Mahalanobis and Euclidean distances.  
 
Euclidean distance is the most frequently used measure of distance. It represents 
the length of the hypotenuse of a right-angled triangle. The calculation of the 
Euclidean distance measure of ith and jth object is based on the Pythagorean 
Theorem according to the formula 
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where t is the number of quantitative variables that characterize objects. 
 

Euclidean distance is a standard distance type. When we use the Ward's 
clustering method,  there are typically used the squares of this distance. Euclidean 
distance is not suitable for the case where the individual variables (that characterize 
the individual characters) are strongly correlated with each other, see (Gan, 2007). 
 
Mahalanobis distance, unlike the other distance measures such as Euclidean 
distance, Minkowski distance, etc, which are described for example in (Gan, 2007) 
eliminates the problem that arises when using non-standardized data, which may 
cause the differences between clusters, due to differences of measurement units. 
This distance measure is also applicable even in case that the individual variables 
are interdependent. 
 
Mahalanobis distance between objects xi and xj is defined by formula 

)()(),( 1T
jijijiMa SD xxxxxx −−= − , (2) 

   
where S is the covariance matrix. 
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3.    Clustering methods 
There are many clustering methos, which we can use. For example: Nearest 

neighbour method, Furthest neighbour method, Average distance method, Centroid 
method, Ward's method. 

Nearest neighbour is the oldest and simplest method. The principle of this 
method is based on the idea that there is always looking for a pair of the most 
similar (closest) objects and those objects are associated. Formula for adjusting the 
distance matrix can be found e.g. in (Gan, 2007). 

Furthest neighbour method is based on the opposite principle than nearest 
neighbour. There are connected that two clusters (objects) into one cluster, which 
have a minimum distance between the most distant objects. The detailed formulas 
for adjusting the distance matrix can be found e.g. in (Gan, 2007). 

The average distance method is sometimes called as a compromise method 
between Closest and Furthest neighbour, see (Stankovičová, 2007). Their priority 
is that the results are not affected by the extreme values. The criterion for the 
formation of clusters is defined as the average distance of all objects in one cluster 
to all of the objects in the second cluster. The formulas for the formal form of the 
distance matrix can be found e.g. in (Gan, 2007). 

The idea of Centroid method is based on the centres of gravity (centroids). 
There are linked such two clusters whose centroid distance is minimal. In this case 
the “centroid” is defined as the average of the values of variables in the cluster. As 
an important advantage of this method is reported that the results are not affected 
by outlying objects. The formulas for the formal form of the distance matrix can be 
found e.g. in (Gan, 2007). 

Ward's method is a process to minimize the heterogeneity of clusters, it 
means that the clusters are created by maximizing within-groups homogeneity. 
With this method are small clusters removed and as the result of the clustering 
process are the clusters with approximately the same number of objects. As noted 
(Stankovičová, 2007), this method is most commonly used in practice. The 
criterion of homogeneity of the clusters is the within-group sum of squared 
deviations from the average (centroid) of the cluster. When connecting the clusters 
there is the main issue based on the idea, that in every step of clustering must be 
the smallest increment of Ward’s G criterion, see (Gan, 2007).  
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4.    Coefficients for determining optimal number of clusters 
We can use a lot of coefficients for finding optimal number of clusters. We 

can use for example CHF, PTS, Davies-Bouldin and Dunn´s coeficients. These 
coefficients are described for expample in (Gan, 2007). When we want to find 
optimal number of clusters, we are find extreme of coefficients, which are places in 
table 1. 

             Table 1. Optimal number of clusters 
 

Coefficient extreme 
CHF  maximum 
PTS  minimum 
Davies-Bouldin (DB) minimum 
Dunn´s maximum 

 
5.    Results 

For the evaluation of coefficient was necessary to generate a sufficient amount 
of data files that satisfy the same conditions, in order to objective evaluation of the 
ability of the coefficient for the determination of optimal number of clusters. The 
input parameters of the generator are: the number of objects in each of the clusters 
(equal in all clusters), the number of generated clusters, the number of variables 
which characterize the objects, variability within the cluster and separation of 
clusters. (The clusters are well separated, they may be either touched or they may 
be partially or significantly overlapped). The generator principle is as follows: 
firstly, in random t-dimensional space (according to number of selected variables) 
place the centroids of k clusters. Next, on the basis of the separation of clusters (the 
distance between the centroids of clusters) and on the basis of variability within the 
clusters, place randomly the selected numbers of objects around the centroids of 
clusters. For the purpose of examining CHF coefficient there were created two 
groups of files. Both groups contain 50 files. Typical for them is that the generated 
clusters are touched (in first group) or partially overlapped (in second group). 

 
        Table 2. Percentage of correctly set clusters for the whole group (Euclidean distance) 

 

Method/coefficient CHF PTS Dunn D-B 

Nearestneighbour 77,00 60,00 65,00 86,00 
Farthestneighbour 71,00 18,00 63,00 63,00 
Centroidmethod 60,00 48,00 73,00 85,00 
Average distance 94,00 63,00 65,00 81,00 
Ward’smethod 92,00 48,00 65,00 72,00 
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Based on the results of two groups of files, (that were generated under the 
same conditions in order to consider results as objective), there were compiled the 
Table 2 (we used Euclidean distance) and Table 3 (we used Mahalanobis distance). 
There are summary of the evaluation of the success of all coefficients (in %). In 
total, there were performed 1 000 clustering (each file was clustered using five 
different methods in connection with the Mahalanobis distance measure), and 
using the CHF coefficient there was determined the number of clusters. For one 
group of files is characteristic that the resulting clusters may touched each other 
and the second group of files is characteristic that they may be partly overlapped, 
which is a frequent situation in practice. 
 

Table 3. Percentage of correctly set clusters for the whole group (Mahalanobis distance) 
 

Method/coefficient CHF PTS Dunn D-B 

Nearest neighbour 70,00 58,00 62,00 55,00 
Farthest neighbour 58,00 60,00 60,00 55,00 
Centroid method 71,00 55,00 50,00 60,00 
Average distance 85,00 55,00 60,00 70,00 
Ward’smethod 80,00 50,00 60,00 50,00 
 

The same results we can see from figure 1 (we used Euclidean distance) and 
from figure 2 (we used Euclidean distance). 
 

 
 

Fig. 1. Success rates for Euclidean distance measure 
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Fig. 2. Success rates for Euclidean distance measure 
 

6.     Conclusions 
In the conclusion we can say, that the CHF coefficient is the most successful 

in determining the number of clusters compared with the other coefficients. The 
more are the individual clusters overlapped, (i.e. that the separation rate decreases), 
thereby also decreasing its success. Best results are achieved in connection with the 
average distance method (92%), and Ward's method (92%). The success with the 
use of other methods is lower. The lowest success of CHF coefficient was achieved 
in connection with centroid method, which was only 60%. When we compare 
usage of different distances we found, that coefficients in connection with the 
squares of the Euclidean distance measures at the same group of files, leads to a 
higher success of this coefficient, rather than using Mahalanobis distance measure. 
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Abstract. Nowadays creativity becomes a novel driver of change and economic 
development for countries and organizations. In order to understand the role of employee 
creativity in organizations, in this paper, the author examines the main obstacles and 
conditions that foster or hinder its efficient implication and development. The conducted 
research consists of a brief analysis of the existing statistical data and interviews with top-
level management of Latvian private enterprises. The obtained results revealed a significant 
lack of tolerance and knowledge about the role of creativity in successful development 
among the top-level management. These results are extremely important for the formation of 
specific management practices and government strategies in the field of development of the 
viable and demanded innovations.     
Keywords: creativity, management, competitive advantage, organizational culture, human 
capital, innovations.  
 
1. Introduction 

The emergence of a new type of environment over last twenty years have had 
a major impact on firm’s competitive behavior. A high level of turbulence and the 
specific role of innovation have become the key characteristics of a new 
competitive landscape. Firms have to be more flexible and creative in an 
increasingly challenging context [1, 90]. Modern competitive advantages arise not 
only from business entrepreneurial ability to adapt to turbulent external 
environment, but also from the ability to develop untapped market space, new, yet 
unexpected or perspective demand, that gives an opportunity for highly profitable 
growth [2, 5]. This is possible to achieve only by using creative potential and 
experience of employees, which gives an opportunity to create new, perspective 
ideas for innovations. That is why creativity is nowadays considered to be a novel 
vital source of competitive advantages and a basis for successful sustainable 
development of countries and private firms as the main elements of the market 
economy.  

The source of creativity involves intelligence, knowledge, thinking styles, 
personality attributes, motivation, and the environment. These components work 
together to yield creative performance [3, 323]. In organizations, and especially in 
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private firms, employees’ creativity is strongly connected with implemented 
human capital management policy principles and strategy, which gives an 
opportunity to develop, formalize and subordinate existing creative potential to the 
goals and objectives of the organization. There is thus a consensus among experts 
that personal creativity is influenced by a multitude of individual as well collective 
organizational factors [4, 508]. In most cases human capital and creativity 
management issues lie in the domain of interpersonal relations and behavioral 
characteristics that are difficult or almost impossible to quantify and measure. 
Factors, obstacles and conditions that influence the efficiency of utilization and 
development of employee creative potential in organizations are very specific and 
to a great extent depend on the top- and middle-level management’s views and 
preferences. It is very important to  distinguish and define the factors and features 
of managerial behaviour that have  either positive or negative effects on the 
creative potential and its successful utilization, which  ultimately affects the overall 
performance of organizations and the competitiveness of private firms. How these 
features influence team (organisation) level creativity has attracted a significant 
research interest  but generated sometimes contradictory results [4, 508].                

Existing scientific works and research papers mostly examine the main 
factors, obstacles and conditions that foster or hinder employee creative potential 
in traditionally creative industries – advertising, consultancies, arts, design, 
fashion, etc. [5, 87-118]. For example, in the research conducted by C. Daymon, 
the main factors that influence an employee creative potential in public relations 
consultancies are the personality of the corresponding practitioners, client 
expectations and the size of the organization under study [6,17-30]. The research 
conducted by Brasher T.G. and Granot E. indicates that employee creativity in 
advertising agencies and other business-to-business services is mostly affected by 
an interaction between the existing artistic, aesthetic elements and an implemented 
business strategy [7,161-182]. Since most of the previous studies have been 
concerned with creative industries, it is necessary to distinguish the factors that 
influence employee creativity in other than creative industries. In this case, the 
example of Latvia is particularly important, because it gives an opportunity to 
evaluate creativity management and its specific features in a country, whose 
experience could be spread to other Eastern European countries.   

Considering all the stated above, the author of this paper examines the main 
factors that influence top-level management principles and views on creativity 
management in private firms. The aim of this paper is to eliminate the main 
obstacles that hinder and to distinguish the conditions that foster efficient 
implication and development of employee creative potential in Latvian private 
firms. 

 
2. Employee creativity and its management in organizations 

Creativity is usually understood as a person’s ability to produce something 
new and unexpected. It is considered a desirable property and characteristic of 
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intelligent human beings. It is involved in works of arts and science, but may also 
appear in situations of everyday life. The most essential in creativity is that 
something recognizable is produced, and the result is novel [8, 90]. Some elements 
of creativity are present in the everyday work of the representatives of almost 
every profession and could not be attributed to only the representatives of creative 
industries. Factory workers and even the lowest-end service workers have often 
been creative in many valuable ways [16, 10].   

Therefore, modern management and human capital development theories 
consider each employee as a source of new, creative ideas. Stimulating the 
employee creative potential allows to increase significantly employees 
involvement in the process of continuous organizational development and 
improvement. For example, a widely popular nowadays Lean (management) 
Transformation Theory benefits greatly from out-of-the-box creative thinking. 
These creative moments result in breakthroughs that improve performance, 
customer service, or remove massive amounts of waste from the supply chain 
[9,23]. In modern competitive environment, a firm’s ability to mobilize and use its 
employee creative potential in accordance with its goals and objectives gives a 
vital opportunity to avoid stagnation and take a chance for successful development.    

Indeed, creativity is nothing but an ability of an individual to perform creative 
processes. Such processes have for a long time been investigated and modelled 
both introspectively and through objective observations [8, 91]. Defining creativity 
as a process gives an opportunity to control and manage it as any other process, 
applying specific management theories and principles. Creativity management in 
organizations of any type could be applied to both the organization as a whole and 
to each specific employee individually. Organizational creativity has been defined 
as the creation of a valuable, useful new product, service, idea, procedure, or 
process by individuals working together in a complex social system. This 
definition  emphasises  creative outcomes  rather than creative social practices  
applied in organizational context [10, 130]. On the other hand, an individual 
creativity is defined as a bisociative process, which is the deliberate connecting of 
several previously unrelated thoughts, ideas, or things to produce a new insight or 
invention [12, 4]. Organizational creativity is a function of the creative outputs of 
its component groups and contextual influences – organizational culture, reward 
systems, resource constraints, the larger environment outside the system, etc. [11, 
293-321]. Organization’s creative potential is determined by the synergy of the 
employees’ individual creativity potentials. 

Managing creativity can be a difficult and demanding process. Without 
effective management, it is very unlikely that the optimum value of creativity 
would ever be unlocked [13, 9]. Modern scientific literature provides different 
views on creativity management.  In most cases, they are based on the formation of 
appropriate organizational culture that supports and provides opportunities for 
individual creativity utilization and development. Advanced components of 
creativity management are the construction of an optimal work environment for 
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employee creativity and the adjustment and optimization of creativity development 
activities in the organization. The more appropriate definition of creativity 
management may be specified by allocating its main objectives and functions as 
follows: 

− generation and evaluation of new ideas; 
− development of techniques for creative thinking; 
− support, facilitation, and development of employee creativity; 
− encouraging and fostering creativity; 
− organizing, monitoring, and directing creativity; 
− assessment of the effectiveness of different programs for employee 

creativity development; 
− construction of an optimal environment for creativity; 
− elimination of blocks to creativity; 
− measurement of creativity and creative climate in organization [14, 148].      
The main goal of the creativity management is to activate and guide the 

creative potential of each employee in the organization. It is equally important to 
create conditions that promote an opportunity to embed the creative dimension in 
different management processes. Ordinary top-level management have a defining 
role in the design and development of organization’s creativity management 
system. Managing creativity allows the top-level executives/managers to develop a 
corporate culture and communication climate that would encourage a free flow of 
ideas among the employees in organizations [15, 151]. Other important elements 
that shape creativity management policy and features in organizations are national 
characteristics of the country and the mentality of employees and the management. 

 
3.  National characteristics of Latvian creative potential 

Creativity differs in a fundamental way from more traditional, tangible factors 
of production such as land or raw materials: it is not a stock of things that can be 
depleted or worn out, but an infinitely renewable resource that can be constantly 
improved [18, 3]. Creativity of nations and countries could be measured and 
compared at different levels, some of which contain the conditions for the 
development of creative potential (e.g. number of researchers, level of education, 
etc.) while others are the results of creative activities (e.g. number of patents, 
number of innovative firms, etc.). The influence of culture on nation-level 
creativity is demonstrated by the relationship between several cultural dimensions 
and the innovativeness of the nation (culture) [17, 265].   

Creativity on the national level could be evaluated using various indicators, 
which are now broadly discussed in the scientific and popular literature. One of the 
most popular and widely used creativity indicators for countries and regions is 
Global Creativity Index (hereinafter GCI) developed by Martin Prosperity Institute. 
According to the GCI, creative potential of a nation and its ability to produce 
innovations is characterized by three Ts – talent, tolerance and technology. The 
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three Ts of economic development work together in mutually reinforcing ways. For 
a nation or a region to compete effectively in the creative economy, all three Ts 
have to work together. This is precisely what the GCI measures— the interaction 
of the three Ts—and as such it provides us with a powerful leading indicator of the 
key ingredients for long-term economic prosperity [18, 4]. The differences in the 
GCI assessment determine the weaknesses and strengths of the creative potential of 
the country or a region under study.    

According to GCI data, Latvia takes the 34 place out of 82 analysed 
countries. In order to identify the strengths and weaknesses of the creative potential 
of Latvia, the GCI index data was analysed (see Fig. 1). The analysed sample 
included 26 countries of the European Union (hereinafter EU), including Latvia. 
The corresponding data for Luxembourg and Malta was unavailable.  

 

 
Fig. 1. Comparison of GCI rankings for EU countries and Latvia  

[18, 40-41; the author’s calculations] 
 
According to the applied GCI and calculation methodology, the largest value 

of three Ts represents the worst result. Therefore, the creative potential of Latvia is 
characterized by a relatively high level of Talent and relatively low levels of 
Technology and Tolerance, which indicates the lack of research and development 
activities, life satisfaction, patience and acceptance of new ideas and modern 
trends. The mentioned above features of the creative potential have a special 
influence on creativity management principles and top-level management decision-
making process in Latvian organizations. The features of Latvian creative potential 
obtained in the brief analysis of GCI data were applied as the criteria in the course 
of the present research.  

 
4. Research methodology and participants 

In order to achieve better understanding of the employee creativity role in 
Latvian organizations, the opinions and experiences of the top-level managers were 
analysed. Taking into account an obvious social context of creativity, qualitative 
analysis was chosen as the most appropriate research method that gives an 
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opportunity to identify the main obstacles that hinder and the conditions that foster 
its efficient implication and development in organizations. In order to build a 
complete picture of the processes underlying creativity management and the 
awareness of its role in modern organizations, and to achieve the aim of the 
research, a series of semi-structured interviews with top-level managers have been 
held. According to the semi-structured interview design methodology, a set of 
questions was prepared (see Tab. 1).  The designed questions became the basis for 
the following conversation between the researcher and the informants. The semi-
structured interviews gave to the researcher and individual respondents a wider 
perspective and more freedom to talk about what was of interest and importance to 
them. In result, the interviewees provided some additional, unexpected information 
that had not been thought of in advance by the researcher [19, 102].  

  
Table 1. The basic questions of the semi-structured interview  

Nr. Question 

1 
“How do you assess the importance of employee creative potential in the 
development of modern competitive advantages and sustainable development of 
organizations?” 

2 “Is creativity important in your organization? Do you implement any managerial 
principles and activities that support creativity? What are these activities?” 

3 “How do you assess your knowledge about the creativity management principles? 
Is it necessary in your everyday work ” 

4 “What are the main factors that foster or hinder efficient implication and 
development of employee creative potential in your organization?” 

5 
“How well does your organization adapt to change? Is your organization tolerant 
to individual differences of each employee? How quickly are new working 
methods acquired and implemented?” 

 
Top-level managers from five Latvian firms were selected to participate in 

this research (see Table 2). The firms have been chosen so that they would 
represent various industries and different forms of ownership. In accordance with 
the conventions for human research ethics and the request of respondents, the 
informants’ personal data and company names are not disclosed.   

Table 2. Profiles of the informants 
Nr. Participant title Industry Organization profile 

1 Chief Digital Officer Programming 100% private 
2 Executive Director Telecommunications 100% private 
3 Chief Executive Manager Manufacturing 100% private 
4 Chief Process Manager Manufacturing 100% private 
5 Chief Administrative Officer Education 100% private 
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The data (observations) obtained during the interviews were analysed to 
identify the main tendencies in the answers and stories of the interviewees. The 
coding (thematic analysis) analyses method was used to structure documented 
results of the interviews. The procedure of coding refers to categorizing sections of 
interview data (observations) – a phrase, a sentence, a paragraph into a limited 
number of categories. Coding gives an opportunity to identify which parts of the 
data are connected to one another in terms of some issue, concept, theme, or 
hypothesis [20, 492].  
 
5.  Research results and discussion 

The data (observations) obtained during the interview was documented and 
analysed using the coding (thematic analysis) method. The compiled research data 
was structured and reduced to identify the main obstacles and conditions that foster 
or hinder effective implementation and development of the employee creative 
potential in Latvian enterprises (see Table 3). 

 
Table 3. A brief summary of the interview coding results   

Code Sub-code Interview excerpts example 

Lack of 
knowledge 

Limited 
understanding 
of creativity 

“…currently creative definitely is not our focus, 
we are basically concentrating on the use and 
development of our previous experience” 
“We understand the importance of creativity, but in 
existing situation we don’t have appropriate 
resources for its development” 

Low level of 
creativity 

management 
activities 

“…we work with motivational issues, offering our 
employees a variety of bonuses, there is no special 
activities to improve their creativity” 
“We always try to support the creative potential of 
our employees. But we don’t have any creativity 
development policies or strategies” 

Lack of 
tolerance  

Difficulties in 
adoption of 
new ideas 

“We are really interested to learn something new, but 
employee resistance and passivity is always so big 
that it becomes almost unreal!” 

“Sometimes I get really good ideas from my 
employees, but our business is so rapid that we often 
don’t have time to even study them in detail” 

Rejection of 
individuality 

“…creative person is always different from the 
others, but we need to stay together, to work as a 
team, we really don’t need them” 
“I always prefer to work with people who 
understand and support my opinion. That is how I 
choose my employees. We don’t need the rebels on 
this ship!” 
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The obtained findings indicate that the main factors that affect effective 
employee creative potential utilization and development in Latvian firms are lack 
of knowledge and tolerance among top-level managers. Lack of knowledge, as a 
factor, is characterized by a limited understanding of creativity management 
principles and its role in the development of modern competitive advantages; as a 
result, creativity management activities are not well organized and executed 
systematically. In most cases, there are no special creativity development policies 
or strategies. In its turn, the lack of tolerance is characterized by strong employee 
resistance to change, inability to adapt quickly to new obstacles and implement 
new creative ideas, strong resistance to individuality and personal differences.  

The results, obtained during the research revealed factors that have a negative 
impact on the employee creative potential in Latvian firms. These factors limit the 
ability of the effective creative potential utilization and negatively affects the 
ability of the enterprise development in the conditions of modern competitive 
environment. This gives wide opportunities for creativity management principles 
popularization and strong motivation for further work and broader research.   
                                                                                                                                        
6.    Conclusions 

In the modern conditions of economic development, creativity becomes a 
novel driver of innovations and a change that offers an opportunity for the 
technological breakthrough and successful development for firms and countries. 
Although creativity management principles and their role in organizations are 
currently widely discussed in the scientific literature, they are rarely implemented 
by the firms in real life.  

The present research revealed the main factors that influence the 
implementation of creativity management principles in Latvian private firms. The 
results of the research indicate that employee creativity is not widely supported by 
Latvian top-level management. The following limiting factors were identified: 

1. The lack of knowledge about creativity and its management principles; 
2. The resistance to change and intolerance to individual differences. 

The predominance of negative, limiting factors that influence the 
implementation of creativity management principles and development of employee 
creative potential indicates the need for appropriate popularization and support at 
both private and public levels. The results of the study are important for the 
formation of specific management practices and government strategies in the field 
of development of the employee creative potential.     
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Abstract. The report dwells on the new trends in human resource management which need 
that the experts in human resource management make changes in their activity. It is 
necessary that they timely react in a flexible way to the challenges they face. Based on a 
survey carried in 100 huge Bulgarian enterprises, this report aims to reveal what these 
challenges are. The author made a comparative analysis between the main challenges in 
regard to human resource management between enterprises in Bulgaria and in the USA. 
Keywords: retainment, remuneration, best employees, professional growth, potential 
leaders. 
 
1. Въведение 

Динамичните промени в икономиката на България оказват влияние върху 
човешките ресурси (ЧР) и тяхната система на управление в предприятията. 
Ето защо, специалистите по мениджмънт на ЧР е необходимо да реагират 
гъвкаво и адекватно на измененията на вътрешната и външна бизнес среда, в 
която функционират съвременните фирми. Те трябва да са подготвени за 
ежедневно възникващите нови предизвикателства пред мениджмънта на ЧР. 
Това накратко е обосновката за важността и актуалността на избраната тема, 
свързана с необходимостта от ефективно управление на всяко предприятие. 

Целта на доклада е да се разкрият основните предизвикателства в 
практиката по управление на човешките ресурси.  

Изследването е направено в 100 големи предприятия, (в които 
работещите са 5356)  от секторите: машиностроене, метални изделия,  оптика 
и електроника, производството на храни, облекло и фармацевтика. Проведено 
е в периода – януари 2014 - януари 2015 г. в предприятия, ситуирани в Южен 
централен район на планиране и Югоизточен район на планиране. 

Изследователските задачи са свързани с анализ на основните проблеми в 
практиката по управление на човешките ресурси в индустриалните 
предприятия. 

Предметът на изследването са предизвикателствата пред  специалистите 
по управление на човешките ресурси, а обектът – човешките ресурси, които 
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работят в индустриалните предприятия. Методите, които са използвани са 
анкета и интервю. 
 
2. Новите реалности пред управлението на човешките ресурси 

В специализираната литература има редица  определения за същността 
на управлението на човешките ресурси (УЧР), както и за дейностите, които 
включва  този процес. В крайна сметка, мениджмънтът на човешките ресурси 
(МЧР),  е онази част от управлението на предприятието, която осигурява 
пълноценното използване на работниците и служителите и ефективния им 
принос за постигане на неговите цели [1]. Именно, мениджмънтът на 
човешките ресурси трябва да създаде благоприятна бизнес среда, в която 
работещите да проявят способностите и работят ефективно за постигане на 
фирмените цели. 

През последните две десетилетия, предприятията функционират в 
сложна, силно конкурентна и неопределена бизнес среда. Причините за това 
са: несъвършената законодателна уредба, динамичното техническо и 
технологично обновление, постоянните инициативи на ЕС за промени и 
редица други. Новите реалности пораждат проблеми и предизвикателства 
пред управлението на човешките ресурси, които са предмет на редица 
изследвания, анализи и публикации. Задълбочено и цялостно изследване по 
тези проблеми е статията „Предизвикателства пред човешките ресурси” [2]. В 
нея са очертани следните предизвикателства пред човешките ресурси, през 
призмата на проблемите: демографски срив, повишена мобилност на ЧР, 
привличане и селекция на ЧР, оценяване на трудовото представяне, 
необходимост от обучение и други. 

Новите реалности поставят на изпитание практиците по развитие и 
управление на ЧР, тъй като от това доколко те ги осъзнават, приемат и се  
адаптират към тях, зависи и цялостното представяне на компанията, за чийто 
екип отговарят. Анализът на редицата публикации, свързани с новите 
предизвикателства пред специалистите по ЧР, очертава следните тенденции: 

- ново разбиране за професията, като акцентът е върху изграждането, 
поддържането и развитието на взаимоотношенията между хората в 
организацията. С други думи, тази професия се възприема като по-креативна 
дейност, свързана с активно бизнес партньорство, макропоглед върху 
развитието на организацията и стратегическото й управление;  

- нова роля на практиците по развитие и управление на хора - на 
медиатори и двигатели на организационната промяна. Същевременно те 
трябва да бъдат все по-креативни, инициативни и адаптивни в отговор на 
силно конкурентната външна среда [3]; 

- използване на креативни методи задържане на талантите. 
Специалистите стават все по-изобретателни в стремежа си да осигурят 
редица програми, насочени към задоволяване на вътрешната мотивация и 
стремежи за развитие; 
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 - кариерно израстване, обучения, семинари. Най-съществената роля тук 
имат програмите, свързани с ангажирано поведение, идентификация с 
работодателя и обвързване с неговата мисия и визия [4]. 

Анализът на практиката по управление на човешките ресурси показва, че 
тя не е в съответствие в голяма степен с новите реалности. В предишни 
публикации анализираме дейността на специалистите по човешки ресурси и 
посочваме най-важните слабости и пропуски. Проведените собствени 
изследвания показват, че все още голяма част от предприятията не са 
разработили работеща стратегия за управление на човешките ресурси и не 
познават продукцията на предприятията, както и изискванията на клиентите 
и пазара. Една сравнително малка част от тях дори не осъзнават 
необходимостта от това, не виждат връзката между тяхната дейност и 
реализацията на цялостната фирмена стратегия. Именно тези специалисти 
продължават да бъдат администратори и дори технически сътрудници по 
изготвяне на длъжностни характеристики, договори и други документи, но не 
и управленци на най-важния ресурс във фирмите. 

 
3.    Резултати от изследването 
       Целта на третата част на доклада е да съпоставим резултатите от две 
изследвания, проведени в американски  и български компании. Първото 
изследване е проведено в американски компании от Обществото за 
управление на човешките ресурси сред специалисти в тази област през 2013 
г. [5]. То е свързано с проучване мнението на американски специалисти по 
МЧР относно предизвикателствата пред тях. Ето какви са резултатите от 
изследването в разгърнат вид: 
- задържане и възнаграждаване на най-добрите служители – 59%; 
- развитие на следващото поколение потенциални лидери - 52%; 
- развитие на ценности, които могат да привлекат най-добрите – 36%; 
- задържане на конкурентоспособността на организацията на пазара на труда 
– 34%; 
- намиране на служители с потенциални умения, от които организацията се 
нуждае – 33%; 
- намиране на подходящи за работните места служители – 30%; 
- създаване на организация на управление на ЧР, която е ориентирана към 
служителите – 13%; 
- премахване на културни бариери, които възпрепятстват развитието на 
истински глобална организация – 11%. 

Второто изследване е проведено в 100 големи български предприятия, в 
които работят 4356 човешки ресурси в периода – януари 2014 - януари 2015. 
В анкетите, респондентите трябва да посочат основните предизвикателства 
пред тях, като е възможно да има повече от един отговор.  

Резултатите относно основните предизвикателства пред специалистите 
по управление на ЧР са следните: 
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- създаване на благоприятна бизнес среда за ефективна работа, като акцентът 
е върху човешките отношения – 58%; 
- повишаване на мотивацията в контекста на нематериалните стимули и 
социални придобивки – 56%;  
- намиране на добри служители – 52%; 
- скъсяване на дистанцията между ръководните и експертните нива в 
организацията и изграждане на устойчиви партньорства – 10%;  
- задържане на най-добрите служители – 8%; 
- аутсорсингът на рутинни и административни функции по отношение на 
развитие и управление на хора – 5%; 
- иницииране на проекти по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020” - 5%; 
- включване в стратегиите по управление на човешките ресурси и 
интеграцията на хора в неравностойно положение – 2%. 

Какво прави силно впечатление при сравнение на резултатите от двете 
изследвания? 

За специалистите по управление на човешките ресурси в американските 
компании най-значимите по своята същност са предизвикателсвата, насочени 
към „най-добрите”, а не просто към „човешките ресурси”. Ето защо и 
тяхното задържане, възнаграждаване и развитие е приоритетната задача, 
която следва да се изпълни. Възприемаме определението на Татяна Христова 
относно “най-добрите служители” -  тези, чиято компетентност съвпада с 
очакванията на организацията, с нейните ценности, а така също и с 
изискванията на работните места и възгледите на ръководителите за личния 
принос на служителите [5]. В посочената публикация е обяснен  един от най-
съвременните модели за компетентност. Според него, компетентността се 
състои от 4 отделни вида, които слети в едно цяло, формират цялостната 
представа за компетентност: 
- когнитивна компетентност – отнася се до познанията, които длъжността 
изисква от служителите на тази длъжност. Казано по-конкретно, ако 
сравняваме когнитивната компетентност на двама служители, които 
изпълняват еднаква работа, то по-добрият е този, който знае по-добре от 
другия как да изпълнява определена задача, а също така знае защо трябва да 
изпълнява тази задача по определен начин (определен стандарт, схема). 
- функционална компетентност – тя се отнася до уменията на служителя да 
изпълнява определени задачи. По-добър е този, който има по-добри умения 
за работа. 
- социалната компетентност – тя се отнася до това доколко служителят “знае 
как” да постъпи в определена ситуация. По-добрият служител е този, който 
знае по-добре как да се справи с определена ситуация. 
- метакомпетентността е функция от когнитивната, функционалната и 
социалната компетентност. В този смисъл по-добрият служител е този, който 
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може да се справя с несигурността, промените, усвояването на нещата, които 
се случват в работната среда [5]. 

Анализът на резултатите от изследването в българските компании 
показва, че задържането на най-добрите служители е предизвикателство само 
за 8% от специалистите по ЧР. 45% се стремят да намерят добри служители, 
което означава, че все още не можем да намерим добри служители. 

Някои от причините за ненамирането на подходящи служители за 
българските предприятия са свързани с: 
- липса на стратегия и политика по управление на ЧР в голяма част от 
предприятията; 
- специалистите по управление на ЧР все още в значителна част от 
предприятията са повече администратори, отколкото управленци; 
- не се използват достатъчно креативни методи за мотивиране, оценяване, 
оучение и развитие на човешките ресурси; 
- не се работи ефективно за задържане на най-добрите служители, както и за 
развитие на ценности, които да привлекат най-добрите.  

Основната разлика в изброените предизвикателства е насоката на 
американските специалисти към намирането и задържането на най-добрите 
служители, а не просто добри служители. Това предопределя и посочените от 
тях следващи предизвикателства: развитие на ценности, които могат да 
привлекат най-добрите и  задържане на конкурентоспособността на 
организацията на пазара на труда. 

 
4.    Заключение 

Ако обобщим резултатите от анализа, можем да направим следните 
изводи: 
1. Повече от половината от участниците в изследването, проведено в 
българските предприятия посочват като основно предизвикателство 
създаването на благоприятна бизнес среда и повишаване на мотивацията в 
контекста на нематериалните стимули и социални придобивки.  За сравнение 
с американските компании, над 50% от анкетираните, определят като важни 
предизвикателства за специалистите по човешки ресурси, работата по 
задържане на най-добрите служители. 
2. Повече от половината от респондентите в българските предприятия се 
стремят към намирането на добри служители, докато тези в американските – 
към най-добрите служители.  
3. Само 8% от българските специалисти имат за основно предизвикателство 
задържането на най-добрите служители, докато в американските компании 
този процент е 59%. 
4. В двете изследвания са посочени специфични и твърде различни по своята 
същност предизвикателства, породени от различната бизнес среда на 
предприятията в двете страни. Например: премахване на културни бариери, 
които възпрепятстват развитието на истински глобална организация (в 
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американските компании) и иницииране на проекти по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси 2014-2020”(в българските предприятия). 

Най-важните отличителни черти на бизнес средата през XXI век са 
несигурност, турбулентност и непредсказуемост. В такава среда 
традиционните методи на развитие и управление на хора не работят. Ето 
защо е необходимо да се опитаме да погледнем по нетрадиционен начин на 
предизвикателствата и решенията им. Важно е да увеличаваме академиите за 
създаване на собствени кадри, да интегрираме повече стажантски програми, 
да стимулираме активно общуване, да развиваме програми, свързани с 
ангажирано поведение, да подхранваме идентификацията с организацията, 
нейните ценности и цели и да работим във все по-тясна връзка с 
направленията маркетинг, вътрешни и външни комуникации за 
позициониране на организацията като социален и отговорен работодател. 
Само така ще бъдем истински носители на новото и успешни 
професионалисти. 
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Abstract. The dynamic variation of the economic environment necessitates providing 
competent, motivated and high qualified employee which is a precondition for a strategic 
growth and prosperity of the enterprises. Increasing the human resource quality through 
using and applying appropriate methods and technics contributes to the organization 
stability. The survey is based upon own questionnaire through the employee in event 
management company. The results indicate that taking measures accordingly for increasing 
the quality of human resources provide a positive development of the company. 
Keywords: quality, human resources, motivation, strategic management.   
JEL: J24, J20, L60, M12, M54 
 
1. Въведение 

Съзряването на пазарите и пазарните отношения водят до усилена 
конкуренция и повишаване изискванията на потребителите, като превръщат 
качеството във фактор за успеха и оцеляването на организациите. 
Значимостта на темата заема централно място в дискусии, изследвания и 
организационни дейности в областта на производството и услугите. Богато 
разработени в научно и научно - практическо отношение са теории, 
стандарти, практики и системи за управление на качеството.  Повишаване 
качеството на човешките ресурси в стратегически план помага за 
увеличаване гъвкавостта и потенциала на предприятията посредством техния 
най-важен „актив“ – човешките ресурси. 

Обект на изследване в доклада са служителите във фирма за 
организация на мероприятия. 

Предмет на доклада е представяне на методи и техники за повишаване 
качеството на човешките ресурси и възможности да бъдат прилагани в 
организацията. 

Изследователската теза в доклада е, че правилното използване и 
прилагане на методи и техники за повишаване качеството на работа на 
служителите е ключово условие за управление на стратегическото развитие,  
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а оттам и осигуряване на конкурентоспособност на организациите чрез 
техните служители. 

Поставената основна цел в доклада се свежда до обосноваване 
необходимостта от инвестирането в хората, придобиването от тях на нови 
знания и умения, обучение през целия живот, многоаспектното повишаване 
на качеството на тяхната работа като фактори, които водят до постигане на 
конкурентоспособен растеж в организацията. 

Управлението на качеството обхваща ключови елементи в дейността на 
служителите, връзките между тях, взаимодействието им със заобикалящата 
среда и начина на функциониране с оглед да се реализират целите на 
предприятието. В доклада са разгледани конкретни методи и техники, с 
помощта на които се повишава качеството на работа в организацията. 
 
2. Стратегии, методи и техники за повишаване качеството на 
човешките ресурси 

2.1. Стратегия „учене през целия живот“ 
Наблюденията показват, че квалификационното равнище на работната 

сила в България бележи трайна тенденция на намаление,  дори на деградация. 
Съществена причина за това е емигрирането през годините на прехода на 
повече от един милион образовани и квалифицирани, предимно млади хора, 
което е непоправимо бедствие за българската икономика [1]. Ето защо, 
повишаване качеството на човешките ресурси е приоритетен стратегически 
проблем за нашата страна. 

Ученето през целия живот може да се дефинира като всяка целенасочена 
учебна дейност, която служи за непрекъснато подобряване на знанията, 
способностите и компетентността на хората. Необходимо е да се създаде 
заинтересованост както у работодателите, така и у служителите за постоянно 
повишаване на квалификацията чрез нормативна регламентация, 
взискателност и контрол за заемането на длъжностите от квалифицирани 
кандидати, което осигурява постигане на очакваните резултати от 
стратегията „учене през целия живот“. Показателни за липсата на 
заинтересованост са и незадоволителните резултати от усвояването на 
средствата по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 

За успешното прилагане на стратегията, в организацията е необходимо да 
се създадат възможности за сертифициране на резултати от дистанционно, 
неформално и самостоятелно обучение, на умения, придобити от практиката, 
и признаване на всички постижения на ученето - знания, умения и 
компетентности. Това ще даде възможност на служителите да съчетават 
изпълнението на служебните си задължения с ученето. Често се оказва 
грешен подходът за провеждането на изпит или тест от страна на 
ръководителите, като се създава напрежение във фирмената среда. По-
продуктивен метод за демонстриране на наученото се оказва възможността 
служителят да бъде въвлечен в ролеви игри и казуси. По този начин теорията 
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се „среща“ с практиката и резултатите от обучението са видими и оценени от 
работодателя. 

Прилагането на стратегия  „учене през целия живот“ води до повишаване 
качеството на човешките ресурси в организацията в следните направления: 

- Устойчиво и възходящо развитие на фирмата, защото постоянно 
усвоявайки нови знания, умения и компетентности, служителите са по-
производителни, а предприятията по-конкурентоспособни. 

- По-висок жизнен стандарт, по-висока фирмена култура, по-голяма 
мобилност и удовлетвореност от труда.  

- Увеличена “привързаност” на хората към организацията, за която 
работят. 
 

2.2. Методи за развитие и използване творческия потенциал на 
служителите 

Включването на цялостния потенциал на служителите в дейността по 
достигане на целите на организацията има ключово значение за формиране 
на конкурентни предимства и създаване на високо равнище на 
организационна ефективност. От особено голямо значение е развитието и 
използването на творческия потенциал на служителите. Посредством него се 
осъществяват редица функции като: 

- участие в управлението на различни равнища на организационно 
функциониране. Дава се възможност на служителя да се постави на мястото 
на ръководителя за определен период /препоръчително е около една 
седмица/, след което се прави анализ на неговите впечатления, препоръки и 
констатации за фирмената среда. 

- формиране на комуникационна мрежа, която позволява да се създаде 
т.нар. комуникационен кръг [2]. Това е предпоставка да се осъществи процес 
на движение на активни комуникационни потоци отгоре-надолу и отдолу-
нагоре, както и по хоризонтала. 

- осъществяване на процес на обучение и самообучение, като 
теоретичната подготовка се извършва самостоятелно от служителя, а 
фирмата е мястото, където наученото се прилага на практика. 

- изграждане на високи мотивационни равнища в организацията – 
повишаването на мотивацията на служителите е предпоставка за по-добро 
трудово представяне и качество на работа. 

За ефективното използване на творческия потенциал на служителите е 
препоръчително създаването на различни вътрешноорганизационни 
структури, като: 

• Малки групи за усъвършенстване на дейността – те се създават в 
рамките на основните линейни звена във всяка функционална област. 
Имат за задача да подпомогнат процеса за решаване на проблемите в 
най-различни сфери - качество, себестойност, работна среда и други. 
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• Движение за предложения – ориентацията е към създаване на 
творческа атмосфера, за да може всеки служител да участва с 
предложения за решаване на проблемите в дейността. 

• Патрулни групи – специално създадени групи служители на 
ротационен принцип осъществяват контрол и самоконтрол по 
определени параметри на работната среда. 

• Интелигентни групи – най-високо специализирана форма на 
творческо участие и усъвършенстване с ориентация за решаване на 
проблеми на стратегическо равнище. Всеки служител има 
възможност да вземе участие в организираните системни дискусии и 
да предлага решения. 

 
2.3. Специфични техники за обучение на служителите 
Глобализацията на икономиката и нейното влияние върху работната сила 

изисква едно по-различно образование. Стремежът на човек към 
усъвършенстване и промяна към по-добро е една от неговите 
характеристики. Независимо от дейността, която упражнява, и начина на 
живот, който води, това желание е основно и определя до голяма степен 
усещането за успех и удовлетворение. 

Методът на проектите е създаден от Дж. Дюи и доразвит от У. 
Килпатрик [3]. При него обучаемите работят самостоятелно или в малка 
група по определена тема. Целта при метода на проекта е не толкова да се 
избере и разреши определен проблем, а обучаемите да разберат колкото се 
може повече негови аспекти, органически свързани с дадения проблем в 
реалния живот. Всеки проект е уникален и безкраен, защото проблемите не са 
някаква абстрактна концепция, а са извлечени от действителността. Важно 
предимство на метода на проектите в сравнение с традиционното обучение е, 
че вербалната активност при него не е така доминираща, а се акцентира на 
„учене чрез действие”, което е характерен елемент в обучението. Друго 
предимство е, че обучаемите с различни умения взимат еднакво участие при 
решаване на проблема, който те са избрали заедно.  

Социодрамата като метод на обучение е опит да се персонализират 
знанията по творчески начин. Методът е създаден от американския психолог 
Джейкъб Морено за нуждите на психотерапията, но все по-често се използва 
в процесите на обучение. Основната идея е, че човек може да се учи не само 
като получава нова информация, а като преструктурира и преосмисли 
собствения си опит. Смята се, че социодрамата може да бъде полезна при 
формиране на социални умения и модели на поведение. Нейната основа са 
ролята и идентификацията. Целта е обучаемите да осмислят проблема чрез 
собствения си опит. 
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Казусът е метод на самостоятелно прилагане на знанието. Чрез 
въвеждането му се повишава мотивацията на обучаемите и се представя 
връзката на икономическата наука с реалната действителност. 

Ролевата игра симулира действителността и дава възможност да се 
натрупа опит за социална форма на поведение, да се дефинират, анализират и 
преодолеят конфликти на интереси, да се вземат решения. Чрез нея се 
отработват икономическо поведение, действия, задължения и функции на 
отделното лице. 
 
3.  Емпирично проучване на възможностите за повишаване на 
качеството на човешките ресурси 

С цел успешното управление на даден обект е необходимо да се познават 
неговите особености. Това е валидно включително за проучването в доклада, 
свързано с качеството на човешките ресурси. Изследването е проведено във 
фирма от сферата на услугите с основна дейност организация на 
мероприятия. Анкетирани са всички 19 служителя на организацията, като е 
използвана собствена анкетна карта с 18 въпроса.  

В доклада са представени накратко резултатите от проучването с цел 
спазване на изискването за обем на доклада. 

 

   
    Фиг. 1. Основна работна заплата Фиг. 2. Възраст на служителите 
 
Влиянието на ръководителя чрез заповеди, решения върху качеството на 

работа на служителите е посочено от 52% като силно влияние. В този смисъл 
е необходимо преосмисляне от страна на ръководителя на основни линии на 
поведение и взаимодействие със служителите, които да доведат до 
повишаване качеството на тяхната работа: 

 
Фиг. 3. Влияние на ръководителя върху качеството на работа 
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Следващите резултати представят връзката между стремежа към 

постигане на качество в работата и други характеристики на служителите. 
Резултатите са получени в следствие на корелационен анализ. 

 

 
Фиг. 4. Връзка между образованието на служителя и различни влияния, които 

определят качеството му на работа 

 
Фиг. 5. Връзка между работната заплата и удовлетворението в работата 

 
Фиг. 6. Оценяване на внедрените методи и техники според възрастта на служителя 
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Анализът показва, че повече от половината служители (51%) са на 
възраст от 31-40 години, като приоритет на организацията е да набира млади, 
активни, целеустремени хора, които лесно и безпроблемно да комуникират с 
клиенти при организацията на мероприятия. Характерно за младото 
поколение служители е гъвкавостта и готовността да се адаптират към 
променящите се условия. Служителите получават заплати около и над 
средната за бранша и региона. 

Ролята на прекия ръководител е съществена за качественото изпълнение 
на задълженията, което се обосновава от високата степен на напрежение и 
динамичност в работата. При организацията и провеждането на мероприятия 
е необходима предприемчивост и находчивост за справяне в непредвидени 
ситуации, като спецификата на дейността не позволява „повтаряне“ на 
събитието, т.е. служителят няма право на грешки. 

Високо образованите служители посочват като най-силно влияние върху 
качеството на тяхната работа междуличностните взаимоотношения и 
контактите с клиенти. От първостепенно значение за дейността на фирмата е 
качественото общуване с клиентите, удовлетворяване на техните желания и 
способност да се реагира бързо на поставените предизвикателства с всеки 
нов проект.  

Работната заплата оказва пряко въздействие върху удовлетворението в 
работата, като няма служители, които да не чувстват удовлетворение. Това се 
дължи на динамиката и разнообразието в работата, които допринасят за 
позитивната нагласа на служителите. В организацията работната заплата е 
около и над средната, като се раздават допълнителни парични 
възнаграждения под формата на бонуси, премии и други, което е мотивиращ 
фактор за служителите. 

Внедрените в организацията методи и техники са добре приети от 
служителите, като те отчитат положителното им влияние върху качеството на 
работа. Заетите до 40 години предпочитат решаването на казуси и 
включването им в ролеви игри. Използването на творческия потенциал и 
възможността да участват в създаването на идеи за мероприятията се посочва 
като водещо за служителите от по-възрастното поколение. 

Проучването, свързано с осигуряване на възможности за повишаване 
качеството на човешките ресурси, откроява на преден план информацията, 
получена от служителите във връзка с прилаганите стратегии, методи и 
техники за по-добро изпълнение на задълженията. 

 
Таблица 1.Прилагани в организацията методи и техники 

№ Проучване на прилаганите методи и техники НЕ ДА 
1 2 3 4 

1. А) проучване и идентифициране на мотивационните 
нагласи на служителите 

25,7% 71,7% 
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№ Проучване на прилаганите методи и техники НЕ ДА 
1 2 3 4 

2. Б) насърчаване на служителите за самостоятелно 
взимане на решения и инициативност в работата 

36,6% 61,3% 

3. В) прилагане на стратегия „учене през целия живот“ 13,4% 84,5% 

4. Г) въздействие върху специалистите с помощта на 
мотивационни механизми и техники 

38,3% 61,7% 

5. Д) използване на метода социодрама 61,5% 36,4% 

6. Е) включване на служителя в проекти 63,6% 33,7% 

7. Ж) участие в ролеви игри и казуси за решаване на 
проблеми 

23,3% 73,9% 

8. З) създаване на възможности за изява на творческия 
потенциал на служителите 

0% 94% 

 
Резултатите от проучването потвърждават използването на полезни 

методи и практики за повишаване качеството на човешките ресурси. В 
организацията се провеждат регулярни проучвания за идентифициране на 
мотивационните нагласи на служителите, насърчава се самостоятелната 
работа и взимане на решения. Приложена е стратегията за „учене през целия 
живот“ и използване творческия потенциал на служителите. Слабо застъпени 
са използването на метода на социодрамата и участието в проекти. 
 
4. Заключение 

Направеното изследване за проучване възможностите за повишаване 
качеството на работа в неговата цялостност и получените резултати 
потвърждават полагането на усилия и стремеж от страна на ръководителите и 
служителите в организацията за възможно най-добро трудово представяне. В 
бързоразвиващото се конкурентно глобализирано общество няма място за 
предприятия, които не са адаптивни към новите условия и променящата се 
среда. А в социално отношение адаптивността зависи изцяло от качествата на 
човешките ресурси. 
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Abstract. The implementation in practice of the organization's strategic approach to human 
resources management has become the primary task of management of the 21st century. 
Strategic human resource management increases the effective of management through 
people's participation in making management decisions, delegation of authority to 
subordinates, using the system of remuneration, based on the reporting level of 
professionalism and contribution of each participant in the organization. The main objective 
of strategic HRM is to create strategic opportunities at the expense of security across the 
organization of qualified, loyal and motivated employees that ensure long-term competitive 
advantage. Through it, in the dynamic external environment are developed and implemented 
best practices and programs HRM to match the business needs of the organization, but also 
of individual and team ones. Thus satisfy the interests of all stakeholders in the organization. 
Keyword: human recourses, competitiveness, strategy of human recourses.  

 
1. Въведение 

Ефективното управление на човешките ресурси трябва да се основава на 
разбирането, че хората са ключов фактор за конкурентното предимство на 
всяка една организация. В тази връзка целта н настоящата публикация е да 
се представят възможностите за субординация на стратегията за УЧР с 
бизнес стратегията на организацията за справяне с предизвикателствата на 
изменящата се и турбулентна бизнес среда. 

При разглеждането на въпроса как да се интегрират бизнес и стратегията 
за УЧР, трябва да се запомни, че организационните и кадровите въпроси си 
влияят преди всичко един на друг и на свой ред влияят, както на 
корпоративните, така и на бизнес стратегиите на организацията. Необходимо 
е така също да се отбележи, че при установяването на тези връзки трябва да 
се отчита съгласуваната връзка на стратегията за развитие с измененията на 
външната и вътрешната среда на организацията. Съответствие може да 
съществува в определена временна точка, обаче с изменението на ситуацията 
съответствието може да изчезне. Прекомерната настойчивост за 
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„съответствие“ намалява гъвкавостта на подхода, който е незаменим в 
нестабилни условия. Достигането на точно вертикално съответствие се 
затруднява и от еволюционната природа на бизнес стратегиите, които често 
възникват спонтанно и е невъзможно да се фиксират. Което води към това, че 
стратегиите за УЧР просто няма върху какво да се ориентират при достигане 
на съответствие. 
 
2. Изложение 

Стратегията във форма на намерение съществува практически във всички 
дружества, даже и да са лошо оформени и неустойчиви. Идеална връзка в 
пълния смисъл на думата може и да не бъде осъществена. Кук и Армстронг 
[3] предлагат метод, състоящ се в това, да се намери средство за измерване на 
допълнителните ресурси, нужни за системата на ЧР въобще и на нивото на 
всеки елемент на стратегията за УЧР в частност, след което да се проведе 
сравнителен анализ на основата на критерий като например възвръщаемост 
на инвестициите по всеки елемент. Видно е обаче, че тази метод е 
трудноосъществим на практика. 
Така връзката между двете стратегии се формира преди всичко на ниво 
концепция. Теоретическият модел се изразява в построяването на матрица, 
както е показано в таблица 1., в която за всеки елемент на бизнес стратегията 
се определя ключовия елемент от стратегията за УЧР. 
 

Таблица 1. Концептуален модел на интеграция  
на бизнес стратегията и стратегията за УЧР 

 
          Бизнес стратегия 
 
Елементи по 
стратегията за УЧР 

Развитие 
на пазара 

Развитие 
на 

продукта 

Използван
е на нови 
технологи

и 

Поглъщан
ия 

/сливания/ 

Организация на 
дейността 

    

Обезпечение с  ресурси     

Развитие на човешките 
ресурси 

    

Управление на 
ефективността 

    

Възнаграждения     

Трудови отношения     
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   Добра възможност за интегриране на организационната стратегия и 
стратегията за УЧР се наблюдава при различните конкурентни стратегии, 
формулирани от Портър [5]. В таблица 2 е представена субординацията при 
различните алтернативи. 
 

Таблица 2. Интегриране на стратегията за ЧР  
и конкурентната стратегия на организацията [5:258] 

 
Конкурентн
а стратегия 

Стратегия за УЧР 
Обезпечаване с 

ресурси 
Развитие на ЧР Възнаграждение 

Постигане 
на 
конкурентно 
предимство 
чрез 
иновации 

Привличане и 
задържане на 
висококвалифициран
и хора със склонност 
към иновационни 
действия 

Развитие на 
стратегическите 
способности и 
обезпечаване 
поощрения и 
условия за 
повишаване 
иновационните 
качества 

Обезпечаване на 
финансови 
стимули и 
възнаграждения 
за успешни 
иновации 

Постигане 
на 
конкурентно 
предимство 
чрез 
качество 

Използване на 
сложни процедури за 
подбор и наемане на 
хора, способни да 
обезпечат качество и 
високо ниво на 
обслужване на 
потребителите  

Стимулиране 
развитието и 
обучението в 
дружествата и 
поддръжка на 
инициативите за 
достигане на 
всеобщо качество 
и грижа за 
потребителя с 
провеждането на 
специализирани 
курсове за 
обучение 

Връзката на 
възнаграждениет
о с качеството на 
резултатите и 
достигане 
високи 
стандарти в 
обслужването на 
потребителите 

Постигане 
на 
конкурентно 
предимство 
посредством 
лидерство в 
разходите 

Разработка на 
основите и 
периферни 
структури на 
заетост; привличане 
на хора, способни да 
създават 
допълнителни 
ценности; в случай 

Провеждане на 
обучение, 
насочено  
към повишаване 
производителност
та на труда; 
провеждане на 
обучение за работа 
по метода „точно 

Преразглеждане 
на всички 
системи на 
заплащане на 
труда с цел 
обезпечаване на 
оптимално 
съотношение 
между цени и 
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на съкращение в 
щата управление на 
тези процеси с 
хуманна цел 

навреме“, който е 
тясно свързан с 
непосредствените 
потребности на 
бизнеса и може да 
ускори процеса на 
значително 
повишаване на 
ефективността 

качество за 
избягване на 
излишни 
разходи 

Постигане 
на 
конкурентно 
предимство 
чрез 
използване 
на хора, 
които са 
качествено 
по-добри 
сътрудници 
от тези на 
конкурентит
е 

Използване на 
сложни процедури 
на наемане и подбор, 
основани на щателен 
анализ на особените 
способности, 
необходими на 
организацията 

Развиване на 
процеса на 
организационно 
обучение; 
Поощряване на 
самообучението 
чрез използване на 
планове за 
персонално 
развитие като част 
от процеса на 
управление на 
ефективността 

Разработване на 
процеса за 
управление на 
ефективността с 
цел прилагане на 
материално и 
нематериално 
възнаграждение, 
свързано с 
компетентността 
и навиците; 
постигане на 
конкурентни 
нива на 
заплащането на 
труда 

 
От таблицата е видно, че процесът на интегриране се предопределя от 

потребностите на организацията. Той включва шест стъпки: 
1. Анализ на бизнес потребностите. 
2. Оценка ролята на стратегията за УЧР за удовлетворяване на тези 

потребности. 
3. Намиране на способности и типове поведение, изисквани от 

работниците в идеалната ситуация на пълна всеотдайност в процеса 
на достигане на стратегическите цели. 

4. Преразглеждане на подходящи направления в практиката на УЧР, 
съпровождайки се с групиране (свързване) с такива средства, които 
биха позволили привличането на хора с нужните качества и 
развиване у тях на съответните типове поведение. 

5. Анализ на това как най-добър образ може да се обвържат с 
практическите действия, за да могат те взаимно да се поддържат и 
следователно да представляват цялостен модел. Това изисква 
съгласувани действия, например използване на дейностите, основани 
на анализа на компетентността и ефективното управление. 
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6. Разработване на програмите за развитие.  

Подходите за избор на правилните „връзки“, използване на 
интеграционни процеси и разработване на взаимно допълващи се действия се 
анализират по-надолу. 

A. Избор на правилна „релация“ 
Наблюдават се много опити за разработване на универсално приложим 

комплекс от най-добрите практически действия в областта на ЧР, който би 
способствал за повишаване на ефективността. Най-значим пример за подобен 
комплекс се явява списъка за практически действия за успешна реализация, 
разработен от Пфеффер [4]: гарантиране на заетост, избирателно наемане, 
самоуправляващи се екипи, заплата според резултатите от труда, обучение, 
съкращаване на разликата в статуса и обмена на информация. 

Обаче не е доказано преимуществото на която и да е от „връзките“ над 
другите в плана за универсално приложение. С увеличаване на количеството 
на прилаганите високоефективни практически действия в УЧР расте и 
ефективността на организацията по следните критерии: производителност, 
текучество на кадрите и финансови показатели. Този комплекс на 
високоефективна практика, по определението на Департамента на труда на 
САЩ (1993), включва следните елементи: 

- Щателно обмислени и всеобхватни системи за привличане, подбор и 
обучение на служителите; 

- Формални системи за обмен на информация между сътрудниците в 
организацията; 

- Ясно описани длъжностни изисквания; 
- Високо ниво на участие в дейността на организацията; 
- Мониторинг на управлението; 
- Атестация на резултатите от труда; 
- Ясно функциониращи дисциплинарни процедури; 
- Схеми на професионалния ръст и възнаграждение, които обезпечават 

материалното и нематериално стимулиране на високоефективните 
сътрудници. 
 

Изборът на най-добра комбинация за действие от този списък и други, 
представени по-рано в таблица 1, зависи от потребностите на организацията, 
стратегията и културата, с други думи от ситуацията. 

  
Б. Използване на интеграционни механизми 

Основно се разграничават два интеграционни механизма - управление 
на ефективността и анализ на компетентностите. На фигури 1 и 2 са 
представени способите за използване на тези методи в качеството на 
„релациите“ между направленията и практиката в областта на ЧР. 
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Фиг. 1. Управление на ефективността като интеграционна сила [1:127] 

Метод, основан на компетентността

Наемане

ВъзнаграждениеРазвитие

 
Фиг. 2. Използване на компетентността като интеграционна сила [1:127] 

 
Приоритетните области за прилагане практиката на ЧР, са свързани с 

организационното развитие, управление на измененията, създаване на 
позитивни междуличностни отношения, разработване политика на взаимна 
привързаност, процеса на комуникации и даване право на глас на 
сътрудниците (въвлеченост и участие в процеса). Тези направления са важни 
сами по себе си, поради което е необходимо да се отчитат изцяло, а при 
внедряване на всяко практическо действие, касаещо обезпечение на ресурси 
за развитие на ЧР и управление на възнаграждението, да се разчита на 
прилагането на тези направления за ЧР. В дадените области е нужно да се 
осъществяват конкретни стъпки за достигане на цялостност. 
 

В. Постигане на субординация 
За достигане на субординация е необходимо спазването на следните 

принципи: 
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- HR специалистите да имат визия за бъдещето на организацията и да 
участват активно в изграждането на цялостната стратегия за това 
бъдеще. Това включва разпознаване на бизнес тенденциите и 
тяхното влияние върху бизнеса, способност за предвиждане на 
вероятни пречки и улесняване на процеса по избистряне 
на стратегията (в табл. 3 се привеждат няколко примера за това как 
да се приложат тези принципи). 

Таблица 3. Общи елементи насочени към стратегията за УЧР 
 

Обща 
стратегия на 

УЧР 

Обезпечение с 
ресурси 

Развитие на ЧР Възнаграждение 

Повишаване 
на 
ефективността 
 
 

Привличане на 
служители на 
основата на 
компетентност; 
центрове за 
оценка 

Обучаване на 
компетентна 
основа; 
Центрове за 
развитие 

Повишаване на 
ефективността 

Разширяване 
базата на 
умения и 
навици 
 
 
 
 

Определяне 
нуждите за 
развитие на 
умения и навици 
в кандидатите 

Анализ на 
навиците; 
специализирано 
обучение 
съгласно 
изявените 
потребности; 
описание на 
уменията и 
навиците 

Заплащане на 
основата на умения 
и навици 

Обезпечаване 
на 
компетентност 
и развитие в 
кариерата 
 
 
 

Разработка на 
матрица и 
профил на 
компетентност и 
потенциал, 
посредством 
управление на 
ефективността 

Използване 
елементи от 
управлението на 
ефективността и 
плановете за 
развитие на 
персонала като 
основа за 
определяне и 
удовлетворяване 

Разработване на 
структурата в 
широки рамки или 
сродни длъжности, 
точно насочващи 
към „целевите 
точки“, изисквания 
за компетентност 
вътре и вън от 
сродните 
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потребностите 
от обучението;  
Установяване на 
широки рамки за 
развитие и 
намиране 
пътища за 
развитие на 
кариерата, 
определянето й в 
сродните 
длъжности, 
изразено в 
компетентността 

длъжности; 
създаване системи 
на заплащане при 
движението нагоре 

Обезпечение и 
повишаване 
статуса на 
заетост 
 
 
 
 

Разработване на 
положителен 
психологически 
климат, на 
основа 
определяне и 
развиване на 
предаваните 
умения и 
навици; 
предоставяне на 
възможност за 
разширение/обог
атяване на 
работата и 
възможностите 
за преход в нова 
позиция 

Определяне 
потребностите за 
развитие на нови 
умения и 
навици, 
посредством 
планиране 
развитието на 
персонала; 
съставяне 
програми за 
развитие за 
предаване 
умения и навици  

Разработване на 
структурите в 
широки рамки, като 
се определят нивото 
на компетентност за 
определената задача 
или сродни 
длъжности, 
създаване основи за 
извличане 
потребностите от 
обучението 

Повишение на 
привързаностт
а 

Анализ на 
качествата на 
лоялния 
служител; 
използване на 
сложни методи 
за подбор на 
определения 
кандидат, 
притежаващ 

Въз основа на 
анализа 
качествата на 
предания 
служител се 
провежда 
обучение за 
степента на 
разбиране и 
възприемане на 

Укрепване 
поведението му 
съгласно 
ценностите, 
посредством 
възнаграждение, на 
основа факта, че 
поддържа 
основните 
дружествени 
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исканите 
качества и 
склонност за 
преданост към 
конкретната 
организация; 
намиране и 
разясняване на 
ключови 
организационни 
ценности 

основни 
организационни 
ценности, 
способстващи за 
поведението му 
съгласно тези 
ценности 

ценности 

Повишаване 
нивото на 
мотивация 

Качествен 
анализ на 
високомотивира
ните служители, 
използване на 
специални 
интервюта с цел 
определяне 
степента на 
мотивираност у 
кандидатите 

Обезпечаване 
възможности за 
обучение, 
укрепващи 
качествата във 
високомотивира
ните служители, 
представляващо 
нефинансово 
възнаграждение 

Използване процеса 
за управление на 
ефективността, като 
основа за 
предоставяне на 
нематериално 
възнаграждение, 
свързано с 
възможностите за 
развитие 

 
 
3. Заключение 

Различията в обкръжаващата организацията среда оказват влияние върху 
стратегическата й гъвкавост. Както подчертават Райт и Снел [6], в стабилна, 
предсказуема среда, най-добрата стратегия е развитие в служителите само на 
ограничен диапазон умения и навици (или съхраняване на постоянно 
количество навици). Така също култивиране на тесен спектър поведенчески 
проявления (например с помощта на твърдо описани длъжностни 
изисквания).  

Но, в динамично развиващата се непредсказуема среда, компаниите 
могат да  развиват системата на ЧР, като създават резерв от човешки капитал, 
притежаващ широк диапазон от умения и навици, способен да прояви 
разнообразни поведенчески типове. Основни компоненти в стратегията за 
гъвкавост могат да бъдат [6]: 

- Разработване на адаптиращи се системи на ЧР; 
- Развитие резерва на човешкия капитал посредством широк диапазон 

от навици; 
- Избор на хора, способни на обучение и адаптиране; 
- Развитие на поведенческа гъвкавост, например по пътя на тренинга; 
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- Ефективно използване системата на възнаграждение, поощряваща 
гъвкавото поведение; 

- Субординация със системите за управление, предоставящи на 
служителите възможност да проявяват самостоятелност в работата и 
да участват в управлението. 

Литература 
1. ARMSTRONG, M.. STRATEGICHESKOE UPRAVLENIE CHELOVECHESKIMI 

RESURSAMI. M.INRA, 2002. 
2. A.YA. KABANOVA, UPRAVLENIE  PERSONALOM ORGANIZATSII. M. INRA, 

2007.COOKE, R. and ARMSTRONG, M. 'Towards strategic HRM, Personnel 
Management, December, 1990, pp. 30-33. 

3. PFEFFER, J. Competitive Advantage Through People, Harvard Business School Press, 
Boston, 1994. 

4. PORTER, M. E., Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, 
The Free Press, New York, 1985. 

5. WRIGHT, P. M. AND SNELL, S. A. 'Towards a unifying framework for exploring fit 
and flexibility in strategic human resource management', Academy of Management 
Review, 23 (4), 1998, pp. 756-772. 

6. http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/07/18/dave-ulrich-on-the-future-of-
human-resources/  

 
 

324

http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/07/18/dave-ulrich-on-the-future-of-human-resources/
http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/07/18/dave-ulrich-on-the-future-of-human-resources/


ИЗГРАЖДАНЕ НА УСПЕШНИ ЕКИПИ – ПРОБЛЕМИ И 
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Abstract. This report examines the different existing views of the nature of successful work 
teams. Existing experience in this sense from huge Bulgarian enterprises is being analyzed.  
Based on the author’s own survey, the issues and problems managers face in building 
successful working teams are examined. Guidelines for tackling these issues and problems 
are presented.  
Keywords: successful team, conflicts, communication, trust, creativity, goal. 
 
1. Въведение 

Изграждането на успешен екип в условията на динамично променящите 
се социално-икономически условия през последните години е сериозно 
предизвикателство за мениджърите днес. Работата с екипи, които трябва да 
се справят с трудности и проблеми е сложна. Днес фокусът е не просто върху 
изграждането на добър екип, а на гъвкав екип, който оцелява и успява под 
високо напрежение. Това накратко е обосновката за важността и 
актуалността на избраната тема, свързана с необходимостта от подобряване 
на ефективността на екипната работа в българските предприятия. 

Целта на доклада е да се разкрият основните проблеми в екипната работа 
в българските предприятия с оглед подобряване на практиката по управление 
на екипната работа. 

Изследването е направено в 100 екипи в големи и средни предприятия (в 
които участниците са 846)  от секторите: машиностроене, метални изделия,  
оптика и електроника, производството на храни, облекло и фармацевтика. 
Проведено е в периода – януари 2014 - януари 2015 г. в предприятия, 
ситуирани в Южен централен район на планиране и Югоизточен район на 
планиране. 

Изследователските задачи са свързани с анализ на факторите за 
ефективност на екипната работа. 
 
2. Екип – същност, етапи, критерии за успех 

Изследователите и консултантите по мениджмънт използват различни 
определения за същността на понятието „екип”, които се свеждат главно до 
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„група, която има обща цел и в която приносът на отделните хора взаимно се 
допълва”. Потвърждение за това е и  определението на К.Левин за екип - 
“общност от взаимодействащи си хора, обединени от обща социална дейност, 
които общуват непосредствено помежду си на базата на съответни 
емоционални отношения, групови норми, групови процеси” [1].  

Анализирайки дефинициите за екип, можем да направим следния извод: 
Една група от хора наричаме “екип” само тогава, когато са налице две 

характеристики на тази група: 
- обща цел; 
- взаимна зависимост между хората при изпълнение на техните работни 

задачи. 
В специализираната литература е изяснена подробно разликата между 

работна група и екип. Така например, в статията „За и против екипността 
като модел за постигане на ефективност в работата” задълбочено са 
анализирани предимствата и недостатъците на двете форми на работа и е 
направен сравнителен анализ между работата в екип и работна група [2]. 
Изграждане на екип е процесът, който дава възможност на тази група хора да 
постигнат своята цел. Екипи не са нужни, когато задачите са прости и 
рутинни, не изискват от служителите да координират работата си и не са 
необходими разнообразни експертни познания или умения  [3]. Потребността 
от изграждане на екипи възниква, поради това че е невъзможно да се 
извърши промяната чрез рутинни действия. В студията “Управление на 
екипи.Философия на екипния модел ” се изследват причините, които налагат 
използването на екипния модел в практиката през призмата на Каценбах и 
Смит [4]. 

 На фигура 1 е представена концептуалната рамка на екипа.  Ъглите на 
триъгълника идентифицират различните категории резултати от екипа, т.е. 
това което той постига, а страните и вътрешността – основните елементи и 
изисквания необходими това да се случи. Истинските екипи са дълбоко 
съпричастни към своите цели, задачи и методи. Философията им произтича 
от фокуса върху колективния работен продукт, индивидуалното израстване и 
договорените резултати. Екипът е пряко следствие от предизвикателството за 
организационна ефективност   [5]. 
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Фиг. 1. Философия на екипа през призмата на Каценбах и Смит 
 
Като всеки един процес, изграждането на екипи преминава през отделни 

етапи. Концепцията за етапите в развитието на малка група е една от най-
популярните концепции за групова динамика. Впоследствие тази идея е 
възприета и като подходяща за обяснение на развитието на екипа, както и за 
насоки за действие към неговия ръководител. 

Автор на концепцията за етапите в развитието на малката група е Брус 
Тъкман. В свое изследване, публикувано през 1964г., на основа на емпирични 
изследвания той откроил четири различни етапа в развитието на групата, а 
именно: формиране, борба, нормиране и изпълнение. През 1975г. заедно с 
друг изследовател (Йенсен), Брус Тъкман добавил още един етап на развитие 
– “Разпадане” [6]. 

Според Тъкман зрелостта на един екип има две измерения – отношенията 
между участниците и отношението на участниците към екипната задача и 
прогреса по изпълнението й. Зрелостта на малката група е различна през 
всеки отделен етап на развитие. За да се ускори степента на зрялост, са 
нужни конкретни лидерски действия. 

Етапът “формиране” е началото на екипната работа. Основните стъпки 
при този етап са: 

- представяне на участниците един на друг; 
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- запознаването им с целта на екипната работа и със задачите, свързани с 
нейната реализация; 

- предоставяне на информация за работата и разяснения от лидера на екипа. 
За първият етап е характерна атмосфера на неизвестност, недоверие, 

противоречиви нагласи. Членовете на екипа обикновено искат да имат 
информация за естеството на работата, която ги очаква, което предполага 
необходимост от отлична подготовка на ръководителя на екипа, 
изключително търпение и готовност да отговаря на въпросите на 
участниците в екипа [6]. 

Характеристиките на етапа “борба” са по-различни от тези на първия 
етап и се изразяват в: 

- сблъсък на различни идеи, мнения, гледни точки за най-подходящите 
начини за изпълнение на задачите; 

- различни възприятия и разбирания за екипната цел и плана с конкретни 
действия; 

-  по-ясна цел, но поява на  потенциални конфликти;  
- съпротива, критика, опровергаване на чужди мнения и осезателно 

напрежение между хората; 
-  трудно вземане на общи решения.  

Ето защо, на този етап са от особена значимост лидерските действия за 
разясняване на ролите на участниците, кой с какво може да е полезен, 
установяване на атмосфера на сътрудничество и конструктивно разрешаване 
на конфликти, ефективни комуникации. Ръководителят ръководи хората не 
толкова с ясни разпореждания, правила и процедури, а по-скоро чрез 
поведение на наставничество [6]. 

Етапът “нормиране” е характерен с:  
- намирането на възможности за постигане на консенсус относно 

организацията на работа; 
- по-конструктивна критика; 
- по-благоприятна за работа атмосфера; 
- участниците в екипа вече осъзнават нормите на работа, своите роли и 

отговорности;  
- важните решения се вземат екипно;  
- уважение към ръководителя на екипа. 
Етапът “изпълнение” е типичен с голяма степен на зрялост, изразяваща се 

в: 
- голямо доверие между хората, пълно осъзнаване на екипните норми, 

пълно съпричастие, силна привързаност към групата; 
- работи се високоефективно и се наблюдава непрекъснат прогрес по 

постигане на целта.  
- членовете на екипа споделят обща визия за смисъла на неговото 

съществуване и работа. Екипът е силно автономен и може да се развива дори 
без пряката намеса на лидера. Фокусът е върху постигането на целите. 
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Проблемите, свързани с взаимоотношенията и работните процеси се решават 
много по-гладко и самостоятелно. 

Етапът “разпадане” се случва, когато екипът постигне всички свои цели 
и е дошло време да се разформирова. Това е времето, в което всеки 
продължава да работи, но вече по други задачи и проекти [6]. 

След тези кратки разяснения за същността на екипа и етапите на процеса 
по изграждане на екипи, ще разгледаме някои виждания за успешните екипи. 

Експертите по изграждане на екипи и консултантите по мениджмънт 
през последните години публикуват редица съвети за създаване на успешен 
екип. В „Ръководство за изграждане на екипи” е развита тезата, че  
изграждането на успешен екип изисква нещо повече от просто назначаване 
на набор от способни хора. То означава: 

- назначаване на хора, които работят добре заедно; 
- развиване на споделяна от всички визия и ангажираност; 
- организиране на официални срещи за открита дискусия на обширни 

проблеми; 
- насърчаване на положителни, неформални взаимодействия между 

членовете на групата; 
- установяване на “побеждаващата/водеща до успех” нагласа в цялата 

организация; 
- следене за появата на и бърз опит за преодоляване на проблеми в 

изграждането на екипа [7]. 
Авторът на „Лидерът, който нямаше титла” споделя в своя блог четири 

съвета за създаването на успешен екип: управлявай чрез пример, сутрешна 
сбирка, заемете ролята на треньор, забавлявайте се заедно [8]. За разлика от 
Робин Шарма, който свежда препоръките до четири съвета, Бил Коул 
формулира седемнадесет характеристики, присъщи на успешните екипи. Ето 
някои от тях: 

- успешните екипи успяват да управляват конфликтите, да  минимизират 
слабостите  и залагат на силните си страни, за да успеят; 

- успешните екипи управляват индивидуалните различия и ценят 
разнообразието, като по този начин усилват енергията и възможностите си; 

- успешните екипи превъзмогват трудните „моменти на истина” и ги 
използват, за да се развиват и постигат повече; 

- успешните екипи или не обръщат внимание на сблъсъците между 
индивидуалните ценности и философии, или ги използват в своя полза; 

- успешните екипи съчетават енергията на хората в обща посока; 
- успешните екипи създават ясна комуникация и системи, които гарантират 

отговорност и точност в работата; 
- успешните екипи ясно дефинират неясните или объркани роли и 

увеличават личната и екипна отговорност; 
- успешните екипи внимателно избират членовете си, според техните 

способности и потребностите на екипа [9].  
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Това са някои от различните виждания за успешен екип, които разглеждат по 
какъв начин екипът може да постигне своите цели. 
  
3.    Резултати от изследването 

Целта на изследването е да установим дали съществуващите екипи в 
изследваните сто средни и големи предприятия са успешни. Използваме 
системата за екипен одит при съществуващи екипи. Системата за екипен одит 
“Промакс” е проектирана от консултантите от “СИТА Мениджмънт Консулт” 
ООД, за да следва естествения и логичен ход на създаването и развитието на 
един екип. С помощта на “Промакс”, мениджърите и участниците в екипа 
получават информация за екипните процеси и проблемните области, както и 
ясен план за справяне с екипните проблеми, без да прескачат жизнено важни 
стъпки в хода на изграждането на екипна организация на работа. С 
“Промакс” може да се измери ефективността на един екип и да се открият 
слабите места, които подкопават неговата дейност. Ако екипът иска да знае 
със сигурност каква е ефективността му, то членовете на този екип могат да 
попълнят специалния анкетен лист “Екипна ефективност”. 

Анкетният лист, който използваме за изследването измерва 11 ключови 
фактора, определени от “СИТА Мениджмънт Консулт” ООД за “Факторите 
на екипната ефективност” [10].  

Участниците в изследваните работещи сто екипи са 846 човека. От тях 
721 са попълнили анкетния лист. Ето конкретните резултати относно 
оценката на 11- те ключови фактории за екипна ефективност. 
1. Атмосфера – 24% я определят като благоприятна за работа, 
характеризираща се с добри отношения, уважение между членовете и 
активно участие на всички в екипната работа. 37% я оценяват като по-скоро 
неблагоприятна за работа, поради често възникващите конфликти между 
участниците  и между тях и ръководителя на екипа. Останалите 39% не 
одобряват атмосферата, поради постоянни междуличностни конфликти, 
неефективна комуникация, недоверие, напрежение и недобра организация на 
работа. 
2. Справяне с конфликт – 21% са удовлетворени от откритите дискусии, 
доверието между членовете и правилния подход в конфликтни ситуации. 
42% смятат, че ръководителят на екипа в по-голямата част от случаите няма 
правилен подход в конфликтни ситуации, което води по-скоро до недоверие. 
Напълно неудовлетворени по този показател са 37% от участниците в 
изследването. 
3. Лидерство – според 23% екипът се ръководи умело, докато 36% не 
уважават ръководителя на екипа, главно поради липсата на лидерски 
качества. Останалите 41% посочват, че по-скоро екипът не се ръководи 
умело. 
4. Мотивация – 25% се чувстват мотивирани за работа, 39% заявяват, че по-
скоро не са мотивирани и 36% не са мотивирани за екипната работа. 
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5. Професионално и личностно развитие – 34% от членовете на екипа усещат, 
че не просто постигат определени организационни цели, но и се развиват в 
личностен и професионален план. Не така стои въпроса за 28% от 
участниците в изследването, които не са удовлетворени от своето 
професионално и личностно развитие. Останалите 38% определят, че по-
скоро не се развиват професионално и личностно. 
6. Цели на екипа – 18% от членовете на екипа вземат пряко участие в 
определянето на целите му и периодично оценяват постигнатото. 49% са на 
противоположното мнение, а 33% участват в този процес хаотично. 
7. Вземане на решение – 17% посочват, че екипът има изработен ясен 
механизъм за вземане на решения, в който не доминира единствено мнението 
на един или двама. 46% твърдят, че при вземането на решения не се дава 
възможност да участват всички при обсъждането и те се взимат в повечето 
случаи от 1 или 2 членове на екипа. 37% са категорични, че не е изградена 
ясна методика за вземане на решения. 
 8. Сътрудничество – 32% са на мнение, че участниците в екипа си помагат 
при изпълнението на задачите, 29% смятат, че по-скоро не си сътрудничат а 
39% твърдят, че се работи индивидуално и не може да се говори за 
сътрудничество. 
 9. Комуникации – 19% определят комуникациите като ефективни, 38% - по-
скоро неефективни и 43% ги посочват като неефективни. 
10. Критика – 28% смятат, че  в екипа се критикува на принципна основа, 
32% - критиката се извършва по-скоро на личностна и 40% - изцяло на 
личностна основа.  
11. Постигане на целите – 25% от участниците посочват, че осъществяват 
целите си, 38% - по-скоро не ги осъществяват и 37% са категорични в 
твърдението се, че не реализират целите си. 

Това е в синтезиран вид оценката на респондентите на 11-те ключови 
фактори за екипна ефективност. 

 
4.    Заключение 

Ако обобщим резултатите от изследването, можем да направим следните 
изводи: 
1. Приблизително една четвърт от екипите в българските предприятия 
работят ефективно.  
2.  Около 38% по-скоро нямат ефективна екипна работа. 
3. Около 37% не са ефективни екипи. 
Анализът на измерването на 11-те фактора ни дава възможност да видим 
основните причини и трудности, възпрепятстващи екипите да бъдат 
успешни. А те са главно: 

- неефективни комуникации; 
- неизграден механизъм за вземане на решения; 
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- неучастие на членовете при определянето на целите и тяхното 
оценяване; 

- немотивиране на участниците в екипа; 
- несправяне с конфликтите; 
- липса на лидерски качества. 
Колкото по-точно се установят конкретните фактори, които пречат на 

екипната ефективност, толкова по-добре би се определил фокуса на 
необходимата промяна в екипа и толкова по-адекватни биха били насоките за 
подобряване на ефективността на екипа. В конкретния случай, не са 
следните: 

1. Подобряване на комуникациите в екипа. 
2. Изграждане на методика за вземане на рещения в екипа. 
3. Използване на различни техники за мотивиране на членовете на 

екипа. 
4. Ръководителите на екип да притежават лидерски качества и 

управленски умения. 
Това са в синтезиран вид основните насоки за преодоляването на 

проблемите с оглед изграждане на успешни екипи, които са в основата на 
голямата крачка към успеха на българските предприятия. 
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Abstract. The report’s objects of research are the main requirements in the process of 
formulating the team goals. It’s focus lies on self-managed work teams (SMWT) – a group 
of workers, responsible for management and execution of specific tasks, related with 
production and realization of goods and services for the internal and external consumer. In 
other words, the structural characteristics of SMWT are being analyzed. The efforts are 
directed towards the formulation of specific goals, division of roles and responsibilities, 
methods of taking decisions, SMWT leadership and functions of the leader. 
Keywords: SMART-concept (Specific, Measurable, Achievable, Result-oriented, Time 
constraint), management by objectives (MBO), management by results (MBR), team 
environment, SMWT (Self-managed work teams), leadership. 
 
1. Въведение 

В доклада обект на изследване са основните изисквания в процеса на 
формулиране на екипните цели. Фокусът се поставя върху 
самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ) - група служители, които са 
отговорни за управлението и изпълнението на специфични задачи, 
свързани с производството и реализацията на стоки или услуги, 
предназначени за вътрешен или външен потребител [1]. По-конкретно се 
анализират структурните характеристики на СУРЕ. Усилията се насочват към 
формулиране на специфичните общи цели, разпределяне на роли и 
отговорности, методи за вземане на решения, лидерство и функции на 
ръководителя на СУРЕ.  

Екипите функционират в среда с висока степен на риск и 
неопределеност. Това се обуславя от уникалността на извършваните 
дейности, свързани с реализирането на специфичните цели на СУРЕ. В този 
смисъл управлението на екипи изисква особено внимание в сравнение с 
традиционния организационен мениджмънт. Изграждането на екипа е 
целенасочен и систематичен процес, който има за задача да улесни 
израстването на една група от специалисти в единна и ефективна работна 
единица. Структурните характеристики включват както много видими 
фактори (например големина на екипа), така и невидими, като модели за 
вземане на решения. Те въздействат върху изпълнението (резултатите) на 
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СУРЕ. Например, неясните цели блокират процеса на разработване и 
прилагане на адекватни работни процедури. Големината на екипа има пряка 
връзка с проблемите в междуличностния процес и постигането на 
автономност. Правилната комбинация от служители позволява да се вземат 
ефективни решения. По-големите групи имат трудности с поддръжането на 
физическа близост и разпределянето на роли и отговорности. Това влияе 
много силно върху другите измерения на екипа като например, среда и 
работни процеси. Лидерът на СУРЕ е ключов фактор, който осигурява баланс 
и фокус върху непосредствените резултати в полза на потребителите, които 
генерират възвращаемост, върху служителите, които създават ценности и 
акционерите, които осигуряват възможности (т.нар. балансирана 
организационна култура). Внедряването на СУРЕ в организационната 
практика, изисква промяна в ценностната система. Вниманието се 
концентрира върху качеството и готовността на човешкия капитал. Ролята на 
ръководителите (лидерите) е определяща, тъй като те трябва да формулират 
култура, в съответствие със специфичните структурни характеристики на 
СУРЕ. Част от проектите за прилагане на екипния подход в управлението не 
постигат очакваните резултати или се провалят тотално. Основните проблеми 
са свързани с поведението на лидерите. В българската социална практика 
СУРЕ концепцията е все още непопулярна. Липсва необходимото ниво на 
информираност и компетентност на висшите ръководители. Сложността на 
проблемите се подценява. Те се разглеждат като оперативни, а не 
стратегически и се възлагат на по-ниските нива. Организационните 
структури следват функционално бюрократичния модел. Корпоративната 
култура се размива с ценностите на новия подход (доверие, непрекъснато 
учене и усъвършенстване) и формира неблагоприятна среда за прилагането 
му. СУРЕ концепцията е управленска парадигма с доказана ефективност, 
която изисква адекватно целеполагане и преструктуриране на 
индивидуалните работни роли. 

 
2. Формулиране на екипните цели – основни изисквания 
2.1. SMART-цели на екипа1: специфични, измерими, постижими, 
ориентирани към резултати и времево ограничени 

Целите на СУРЕ са специфични, измерими, реализуеми, ориентирани 
към конкретни нива на изпълнение и времево ограничени (SMART). 
Организационните консултанти по категоричен начин установяват, че 
SMART целите насочват вниманието и действията на членовете на екипа към 

1 Произходът (авторството) на концепцията за SMART целите е неизвестен, знае се 
обаче, че през 50-те години на XX век Питър Дракър е използвал подобна 
класификация. Акронимът  SMART – Specific (специфични), Measurable (измерими), 
Achievable (реализуеми), Result-oriented (ориентирани към конкретни нива на 
изпълнение), Time constraint (времево ограничени) 
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постигането на конкурентно предимство в среда с висока степен на 
неопределеност. Предизвикателните цели водят до по-високи нива на усилия. 
Също така ясните и измерими цели водят до по-добри резултати, отколкото 
неясните от типа на „да дадеш най-доброто от себе си”. Екипните цели са 
уникални, специфични и което е може би най-важното – измерими. 

В резултат на тези констатации се появява теорията на целеполагането 
като обяснение за мотивацията на членовете на екипа и нивата на усилия, а 
следователно и за изпълнението на СУРЕ [2]. В основата е концепцията, че 
целите се отразяват върху изпълнението, ако индивидите или групите 
наистина се опитват да ги постигнат, т.е. членовете на екипа са съпричастни 
към формулираните цели. Две изисквания детерминират тези нагласи: (1) 
Индивидите трябва да са вътрешно убедени, че целите се реализуеми и (2) 
Тяхното постигане е свързано със стойностни неща, като например парични 
стимули. Освен това много анализатори стигат до заключението, че 
съпричастността към целта е най-висока, когато тя е формулирана от 
членовете на СУРЕ, на базата на управленската мисия на екипа. При тези 
условия индивидите приспособяват целите към своите собствени ценности и 
интереси. За правилното формулиране на специфичните цели на екипа от 
изключително значение е експертният опит на членовете на СУРЕ при 
вземането на решения. Те имат директни впечатления и информация за 
работата и тези познания са много важни при разработването на реалистични 
цели. В противен случай, те ще се възприемат от екипа като непостижими, 
което ще доведе до намаляване на усилията. От друга страна, някои автори 
поставят под въпрос важността на участието на членовете на екипа в 
определянето на целите. В изследванията на Лок и Летам се твърди, че 
съпричастността може да бъде също толкова висока, когато целите се 
формулират от ръководството. Те установяват, че при адекватни 
взаимоотношения между висшия мениджмънт и членовете на екипа, 
съпричастността се увеличава, защото целите се детерминират от индивиди с 
легитимна власт. В основата е аргумента, че при тези условия целите са 
предизвикателство, поставено от ръководството при ясни стандарти. 

Изводът, който се налага е, че целите на екипа трябва да се разработват 
съвместно от неговите членове и ръководството. Ролята на висшия 
мениджмънт е във формулирането на ясна мисия, която да дава на СУРЕ 
необходимите насоки за разработване на първоначалните цели. След това те 
се съгласуват с ръководството до постигане на абсолютен консенсус и 
удовлетвореност на двете страни. Този процес на размяна на мнения води до 
поставянето на предизвикателни, измерими и специфични цели, приемливи 
за СУРЕ и ръководството. Става дума за съгласуване на такива процеси, 
дейности и показатели като ръста на седмичната производителност, 
допустимите толеранси, честотата на грешки и отсъствията от работа, 
стандартите за безопасност и т.н. 
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2.2. Цели на екипа и резултати от дейността на СУРЕ 
Функционирането на екипа и отношенията в него имат стойност само 

когато са проектирани върху конкретни цели. Планирането представлява 
двупосочна връзка между ръководителя и членовете на СУРЕ. Ефективността 
на процеса е в непосредствена зависимост от следните елементи: 

 Въвеждане на целите, които са резултат от планиране на по-високо 
ниво; 

 Привеждане на организационните потребности на екипа в 
съответствие с актуализираните цели на организацията; 

 Формулиране на планове за внедряване чрез изследване на 
алтернативи и избор на действия, които ще доведат до положителни 
резултати; 

 Определяне на крайни срокове и целеви дати за постигане на 
конкретни резултати; 

 Установяване на стандарти за изпълнението на задачите и 
критериите за оценка на резултатите; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на целите; 
 Възлагане на задачи, ресурси и отговорности на участниците в екипа, 

на базата на техните функции и умения; 
 Определяне на насоките за координация на действията между 

членовете на СУРЕ и други външни групи, свързани с крайния резултат; 
 Проектиране на информационни системи, които да осигуряват 

обратна връзка и мониторинг на извършваните дейности; 
 Създаване на мрежа от комуникации, която да осигурява свободен 

достъп до информация на всички организационни нива. 
Ясните, предизвикателни и измерими цели директно влияят върху 

работния процес в СУРЕ чрез своите позитивни ефекти върху усилията, 
влагани при изпълнението на необходимите дейности, а по този начин и 
върху непосредствените резултати. Те се отразяват върху мотивацията и 
съпричастността на членовете на екипа. В противен случай те предизвикват 
несигурност, неудовлетвореност и разсейване на ресурсния потенциал на 
индивидите. 

SMART-целите въздействат върху структурните характеристики на 
екипа и по-конкретно върху методите и процедурите за извършване на 
работата. Те се отразяват и върху междуличностните процеси. Неясните 
цели, например, предизвикват дискусии и конфликти сред членовете на 
екипа, които са силно повлияни от лични инициативи и предпочитания. 

 
3. Основни фактори в процеса на целеполагане 

Първичните фактори, които въздействат при формулирането на SMART 
целите на екипа включват мисията на СУРЕ, обратната връзка, личните цели 
на участниците и на висшия мениджмънт. Изследванията на Ларсон и 
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Лафасто по категоричен начин установяват, че ясната мисия на СУРЕ 
увеличава възможността на екипа да определи SMART цели. Обратната 
информация от ръководството и потребителите е фактор както при 
формулирането на екипните цели, така и критерий за оценка на 
изпълнението. Например, ако потребителите на резултатите на екипната 
дейност се нуждаят от конкретен срок, то те се трансформират в цел на 
екипа. На тази база СУРЕ разработва процедури, свързани с реализирането на 
целта. 

Индивидуалните цели се отразяват на екипните цели чрез процеса на 
вземане на решения. В тези случаи определени членове на СУРЕ упражняват 
влияние върху другите, което води до възприемане на екипни цели, 
формулирани до голяма степен от личните предпочитания на конкретни 
индивиди. Това директно рефлектира върху ефективността на СУРЕ, тъй 
като фокусът се измества при приоритетни цели, свързани с изискванията и 
предпочитанията на потребителите. 

Една система за управление чрез цели е ефективна, ако включва 
множество различни основни цели, обикновено между 6 и 12. Основно 
изискване е те да са предизвикателни и реализуеми. Изследванията показват, 
че поставянето на специфични цели от екипа като „да се намали 
неудовлетвореността на потребителите с 10%” са по-ефективни, отколкото 
например „дайте всичко от себе си”. 

Правилно формулираните цели са в основата на ефективното 
управление на СУРЕ. На тази база екипите разпределят ресурси и осигуряват 
връзка между работните процеси и мисията на организацията. 

 
3.1. Управление чрез цели2 

Широко популярна в социалната практика е така наречената система за 
управление чрез цели, известна в научната литература и като управление по 
резултати (management by results-MBR). Тази техника се предлага в средата 
на 50-те години на 20 век, като средство за увеличаване на организационната 
ефективност. Това е процес, при който се наблюдава съвместно целеполагане 
на ръководители и изпълнители, установяване на средства за постигане на 
целите и оценяване (проверка) на резултатите. За пръв път е въведено от 
General Motors. Популяризирането на този инструмент се свързва с името на 
Джордж Одиорн. 

Всяка програма за управление чрез цели има 4 съществени етапа: 
1. Установяване на целите, които екипа ще постигне за определен 
период от време; 
2. Идентифициране на средствата за реализиране на целта; 

2 Терминът “Management by objectives” (MBO) се въвежда в научната литература от 
Питър Дракър през 1954 г.в неговата книга “The Practice of Management”.  
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3. Определяне на измерители; 
4. Оценка на изпълнението. 

В процеса на целеполагане ръководителя и членовете на екипа постигат 
общо съгласие относно приоритетните цели, които се формулират много 
конкретно и се идентифицират средствата, чрез които ще се реализират. В 
тази фаза ръководителят на екипа не трябва да бъде прекалено критичен, за 
да не се потискат евристичните (творчески) способности на членовете на 
СУРЕ. Ключова черта на програмите за управление чрез цели е, че 
измерителите трябва да бъдат установени предварително. Това предполага 
формулирането на количествени и качествени цели. В края на определения 
период конкретните резултати се сравняват с формулираните цели, като 
членовете на СУРЕ извършват и текущо оценяване, за да не допуснат 
нежелани отклонения. 

Управлението чрез цели е непрекъснат процес на целеполагане, 
формиране на стратегии, оценяване и проверка. Чрез него се усъвършенства 
цялостния управленски процес. Основните предимства се свързват с 
интегрирането на целите на всички СУРЕ в организацията, което води до по-
високи нива на ефективност и продуктивност. Има обаче и няколко 
потенциални проблема, като основния е свързан с натрупването на сложни 
цели. Според класическата управленска теория организационните цели 
трябва да следват интегриран модел, с главна цел за цялата организация, 
подкрепена от второстепенни краткосрочни цели за отделните нива. Когато 
има сложни цели с равен приоритет, които не могат да бъдат разпределени 
във времето, се създават трудности при съставянето на последователни 
интегрирани планове. 

Съществуват също така и някои поведенчески проблеми при 
управлението чрез цели, но те са характерни предимно за традиционните 
йерархически организации. Те са свързани с мениджърите, които по 
същество са властни и трудно се адаптират към споделянето на 
отговорността. Освен това, когато нивото на доверие е ниско е възможно 
индивидите да не възприемат предлаганото сътрудничество. От друга страна 
ръководителите може да нямат достатъчно информация, с която да участват в 
процеса на съвместно целеполагане. 

В практиката на СУРЕ процесът е по-неформален и следва следният 
алгоритъм. Първата стъпка е да се идентифицират желаните резултати в 
рамките на измеримото поведение. Успешното представяне на екипа 
обикновено включва няколко вида поведение, някои от които са лесно 
измерими, докато други са по-трудни за определяне. Важно условие е, че 
целите могат да бъдат прилагани само за измеримо поведение.  

Втората стъпка при екипното целеполагане е да се определи реалното 
ниво на представяне. Това е необходимо за да се оцени обхвата на проблема. 
Една количествена демонстрация, че екипа има ниво на брак 12% по-високо 
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от другите СУРЕ е много по-вероятно да направи впечатление, отколкото 
общото твърдение, че нивото е прекалено високо. Членовете на екипа трябва 
да се споразумеят какво трябва да се промени, за да се оптимизира 
представянето. 

Третата стъпка е фактическото установяване на целите. За постигането 
на максимален ефект трябва да се осигури директна връзка с резултатите. 
Всеки СУРЕ е изправен пред конфликт, когато трябва да подреди по 
приоритет целите си. Например, екипа трябва да вземе решение дали да 
фокусира своите усилия върху ефективността или върху постигането на по-
висок пазарен дял. Проблемът е изключително сложен, защото целите са 
почти винаги взаимосвързани. В теорията и практиката съществуват твърде 
малко системи за определяне на приоритети. Един от прилаганите варианти е 
формулирането на алтернативни цели, които екипа оценява на базата на 
специфични критерии. Чрез тях се класифицират по степен на важност 
нуждите на потребителите, висшия мениджмънт или членовете на СУРЕ и се 
балансират ресурсите, времето и влиянието върху организацията. Всички 
тези фактори се използват в процеса на целеполагане и при определянето на 
приоритетите. 

Системите за управление чрез цели в екипна среда трябва да бъдат 
гъвкави. Това предполага да се идентифицират задачите не толкова под 
формата на специфични стандарти, а преди всичко като целеви зони. В 
условията на динамична външна среда с висока степен на неопределеност 
СУРЕ трябва да са в състояние да реагират на промените и същевременно да 
могат да определят извършената работа от гл.т. на целите. Този проблем се 
решава като от една страна се поставят широки по обхват цели с приемлив 
диапазон на изпълнение, а от друга екипите преразглеждат специфичните, но 
гъвкави цели. Тези системи в повечето случаи са компютъризирани. 

 
3.2. Формулиране и анализ на екипните цели и задачи 

Първият фактор, който въздейства върху формулирането на мисията и 
целите на СУРЕ е влиянието на външната среда. Например очакванията и 
изискванията на акционерите в известен смисъл детерминират (ограничават) 
набора от цели на екипа. Обхватът се определя в зависимост от естеството на 
техните желания, с които СУРЕ трябва да се съобразява. 

Вторият фактор е действителното състояние на ресурсите и вътрешните 
връзки. По-големите организации разполагат с повече възможности да 
реагират на натиска на външната среда, в сравнение с по-малките. Като 
допълнение на това и вътрешните връзки оказват влияние върху мисията и 
целите на СУРЕ. 

Потенциалната сила на участниците в СУРЕ, които отказват да дават 
информация и идеи е третият фактор. Тук проблемът е да се формулират 
такива цели, които да обединяват натиска на акционерите с вътрешните 
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връзки. При изследването на този проблем Минцберг идентифицира две 
групи – външна и вътрешна [3]. Първата група включва собственици, 
доставчици, обединенията и обществото. Те влияят върху организацията чрез 
социални норми, специфични ограничения, директния контрол и членството 
в борда на директорите. Минцберг класифицира 3 типа външни групи – 
доминираща, пасивна и разпределителна. Към вътрешната група той включва 
висшия мениджмънт, ръководителите на средно ниво и работните екипи. 
Тези групи въздействат върху организацията чрез персоналната, 
бюрократичната, политическата и идеологическата система за контрол. 

Минцберг твърди, че съществуват 6 базисни конфигурации – 
инструментална, затворена, еднолична власт, мисионерска, толерантна и 
политическа арена. 

В инструменталната групата на собствениците въздейства върху целите 
чрез висшия мениджмънт. В затворения модел целите се детерминират от 
ръководството. Това се отнася и за конфигурацията „еднолична власт”. При 
мисионерската целите са силно повлияни от фирмената идеология и от 
способността на лидера. В „толерантната” конфигурация целите се 
формулират чрез консенсус от членовете на екипа, като автономна 
структурна единица. Друг фактор, който влияе върху целите е фирмената 
култура. Организациите със силна ценностна система привличат индивиди с 
адекватни нагласи, например иновативно и екипно ориентирани. Това 
естествено въздейства при избора на SMART цели. 

Изводът, който се налага е, че формулирането на целите и задачите на 
СУРЕ е производна функция на възприетата от организацията мисия. Това е 
основно изискване, което създава легитимност на процеса. Определянето на 
приоритетите на СУРЕ е пряко следствие от връзката на организационните 
със специфичните екипни цели. Те са адекватни само ако са насочени за 
реализирането на стратегическите фирмени цели и са съобразени с 
потенциала на СУРЕ, като при това за тях са предвидени съответни ресурси. 
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Дългосрочният успех на фирмата да привлече, задържи, развие, мотивира 

и използва най-добрите таланти в дадената сфера, е може би най-големият 
фактор при определянето на нейната дългосрочна бизнес жизнеспособност. 

Филип Садлър 
1.  Въведение  

Бизнесът днес е сложен, глобален и динамичен. За да бъде конкурентен и 
иновативен, той се нуждае все повече от талантливи хора. Фирмената 
практика не веднъж показва и доказва, че креативните личности  трудно се 
управляват /по същество те са неконтролируеми, проблемни/, което се 
превръща в най-голямото предизвикателство за съвременните мениджъри, 
изискващо от тях не само управленски, но и  ясно определен тип лидерски 
умения.  

Управлението на талантите, появило се като термин през 90-те години на 
миналия век, е новата парадигма и еволюция в разбирането на мениджмънта 
за развитие на човешкия капитал в организациите. Безспорно едно от най-
сериозните предизвикателства пред фирмения мениджмънт днес е 
задържането на талантите - онези ключови служители, които допринасят в 
най-голяма степен за реализиране на  всяка бизнес стратегия. Получената 
информация от дълбочинни интервюта с фирмени мениджъри позволява да 
се направят  констатации относно управлението на талантите в български 
организации. На следващ етап от проучването са проведени разговори с 
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креативни служители, посочени от самите мениджъри по време на 
интервютата. Авторът на статията е направил опит да обобщи и 
систематизира очакванията им относно тяхното задържане и стимулиране за 
развитие във фирмите. 
 
2. Изложение 

В речта си при откриването на Световния икономически форум през 2011 
г. в Давос, Джефри А.Джорес, председател и главен изпълнителен директор 
на Manpower Inc, очертава същността на функцията «Управление на 
таланти», изправена пред новите реалности в глобалната среда. 
Съвременното тълкуване на  понятието „талант” разширява дефинирането му 
като вродени дарби с  поведенията, демонстрирани от способните служители 
на работните им места, чрез които променят средата, влияят на другите и 
допринасят пряко за настоящето и бъдещото успешно представяне на 
организацията. Това са хората, от чиято компетентност, способност и енергия 
зависи устойчивото  постигане на стратегически фирмени резултати. 
Подходът за управление на таланти се насочва „навътре към организацията” 
с цел да се създаде среда и култура, която да гарантира идентифицирането, 
мотивирането, ангажирането на таланти; поставянето на позиции, които 
носят висока добавена стойност за организацията. 

 От проведени дълбочинни интервюта с линейни и висши мениджъри в 
47 български фирми с различен предмет на дейност, те споделят, че в редица 
ежедневни работни ситуации талантите в екипите им ги поставят в 
състояние, което ги прави  неадекватни и неуверени в решенията си. Това ги 
кара да се чувстват дискомфортно пред останалите им служители, което 
може да доведе до уронване на техния авторитет като ръководители. Голяма 
част от фирмените мениджъри посочват прилагането на социални умения 
като най-ефективният подход за справяне с подобни ситуации. Те се 
аргументират с обяснението, че талантливите хора изпитват остра нужда от 
много грижи, насърчаване, подкрепа и постоянна положителна обратна 
връзка. Констатацията е, че талантите, най-често са хора са със силно развито 
его, очакващи от своя мениджър уважение, внимание, етично отношение, 
открита комуникация, по-голяма свобода на действие и мотивация за работа. 

На въпроса: „Кои са талантите във Вашия колектив?”, повечето от 
интервюираните мениджъри ги дефинират въз основа на индивидуалните им 
професионални постижения, т.е. в смисъла на най-добри резултати, по-бързо, 
по-надеждно и по-ефективно свършена работа от останалите. За част от 
управляващите, компетентността е основополагаща характеристика при 
определяне на таланта, която поражда неговите изключителни постижения. 
Едва 6% от фирмените топ мениджъри посочват интелигентната адаптация 
на талантливата личност към самата фирма като най-съществената и важна 
съставка за постигане на устойчиво организационно развитие и растеж. Те 
разглеждат талантите си не като индивидуалности, а като адаптивни, гъвкави 
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и емоционално интелигентни личности, работещи за имиджа на своята 
организация. Това  споделено мнение е по-обективно и по-често изказвано от 
мениджърите на човешките ресурси. 

Задържането на талантите в съвременните организации изисква от 
техните мениджъри да притежават следните качества: 

 да създадат ясно усещане за цел и посока на развитие; 
 да са прозорливи; 
 с по-качествено логично мислене; 
 отворени за критика; 
 обективни и лоялни; 
 етични и справедливи в решенията си; 
 отдадени на идеята за непрекъснато обновяване и промяна; 
 да усвояват по-широко бизнес знание; 
 да се учат от грешките си; 
 да поемат риск; 
 да се адаптират към индивидуалните различия, намирайки правилния 

подход към всяка личност; 
 да търсят възможност да се учат; 
 да действат интегрирано; 
 да използват ефективна обратна връзка; 
 да притежават лидерски умения; 
 да предприемат обмислени действия; 
 да изработват и вземат интелигентни решения; 
 да оправдават очакванията на талантливите служители; 
 да насърчават личностното и иновационно развитие; 
 да мотивират таланта; 
 да умеят да изслушват и съветват хората; 
 да прилагат стил на управление, балансиращ контрола, 

автономността и сътрудничеството. 
На следващ етап от срещите ни с различни  фирмени мениджъри 

(оперативни, тактически и стратегически), поставихме въпрос към тях: „С 
кои професии свързват таланта най-често и с кои - рядко?” Помолихме за пет 
изброявания във всяка категория, които след обработка, ранжирахме по 
следния начин: 

1. Професии, в които епитетът „талантлив” се използва често: 
 артисти/музиканти 
 художници 
 спортисти 
 дизайнери 
 автори на научни изобретения и книги. 
2. Професии, в които епитетът „талантлив” се използва рядко: 
 шофьори 
 счетоводители 
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 зъболекари/лекари 
 началници на звена, служби, отдели и цехове 
 администратори. 
За наша изненада линейните мениджъри бяха посочени като рядко 

„талантливи”, и то на позиция преди административните служители, от 
самите висши ръководители на фирмите-респонденти. Това мнение звучи 
тревожно за българското фирмено управление. Друг обезпокоителен факт е, 
че полученият списък с професиите, определени като „рядко талантливи” е 
два пъти по-голям от първия. Скептично е и отношението към професиите в 
здравеопазването, което говори за влошено качество, влияещо пряко върху 
здравния статус на милиони хора в страната ни. От друга страна сред 
корелационната връзка „професии – таланти” преобладават свързаните с 
изкуството като на последно (пето) място  в изготвения списък попадат 
научните изследователи – автори на патенти, изобретения, ноу-хау и др. Това 
ни дава основание да тълкуваме получения резултат като въпрос не само на 
изключителни и високи постижения в професионалната област, а по-скоро 
демонстриране на изобретателност, оригиналност, иновативност. 

Очевидно е, че съществува недостиг на таланти във фирмите днес. Това е 
проблем в световен мащаб, който на този етап все още продължава да се 
отчита, без да се предприемат активни действия и да се прави необходимото, 
тези хора да бъдат значими агенти на промяната [1]. Една от причините е във 
фирмената култура, която „убива” креативните личности преди да успеят да 
се изкачат по йерархичната стълбица. Фирмената и житейска практика 
показва, че обикновено предпазливите, „послушни”служители са онези, 
които стигат бързо до върха. А веднъж изкачили се високо, те не искат 
таланти, а подчинени, които да свършат работата добре, без да създават 
проблеми. 

Следващата част от проучването е свързана с провеждане на разговори с 
талантливи служители, посочени от самите мениджъри по време на 
интервютата с тях. Направен е опит получените отговори, мнения и 
виждания да бъдат систематизирани във вида: 

 Най-важното за талантите е интелектуалното стимулиране от страна 
на техните мениджъри и предоставените им възможности за усвояване на 
нови  знания и умения. 

 Нещата, които предизвикват раздразнение (гняв) у тях са: толериране 
на посредствеността; проява на лицемерие, егоизъм и завист в отношенията; 
липса на стимули, информация и обратна връзка; използване на манипулация 
в комуникациите; несправедливо заплащане; омаловажаване на приноса им 
за развитие на организацията, за която работят; неспособността 
(нежеланието) на ръководителя да изслушва; прекомерен контрол и 
авторитарен стил на управление; 

 Талантливите хора имат очаквания за личностно израстване; за 
движение и промяна; за смисъл и цел в извършваната от тях работа; за силно 
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конкурентно предимство на фирмата; за участие в сложни проекти и 
възлагане на отговорни, важни, трудни задачи; за открита работна среда, 
изградена на доверие и уважение. 

 Талантите са хора на действието. Стремят се ефективно да 
управляват времето и негодуват спрямо колеги, които им го губят. Те не 
обичат разточителните съвещания или заседания. Склонни са да проявяват 
неуместно чувство за хумор следствие на отегчение от изчерпания им праг на 
търпимост. В подобен случай топ мениджър на акционерно дружество 
сподели, че след официална работна среща, на която присъствали бизнес  
партньори, по-късно един от тях го попитал:”Това ли е най-добрият Ви 
специалист?”, при което управителят изпаднал в неудобство и не знаел как да 
отговори.  Талантливите хора обичат да се  чувстват като част от значими 
организационни цели, които заслужават усилията и вниманието им. Те 
изпитват силно желание да носят отговорност за случващото се и да развиват 
собствени роли, които да ги карат да се чувстват добре и удовлетворени. 

Между очакванията на талантливите фирмени служители и тези на 
техните мениджъри често възниква напрежение. Тези очаквания може да се 
окажат сложни, динамични, противоречиви и предизвикателни за 
управление. Основната причина за това е, че талантите не принадлежат на 
организациите. Изключително погрешно е да се гледа на тях като на фирмена 
собственост от страна на ръководството. Ето защо, когато е налице 
разминаване между очакванията на таланта и мениджмънта, съществува 
реален риск талантливите хора да преминат на работа на друго място 
(например при конкурентите), където ще бъдат оценени, уважавани и 
управлявани със специално внимание и приоритет.  

Задачата на успешните мениджъри не се изчерпва само с откриването на 
таланти. Предизвикателството е в тяхното развитие и задържане. Особено 
важно  за креативните служители е предоставянето на време и пространство 
за размисъл върху сложни казуси, проекти и задачи с повишена степен на 
трудност. От ръководителите се очаква да подкрепят творческото мислене; да 
предлагат конструктивни възможности и алтернативни решения, 
отстранявайки бюрократичните и административни пречки; да поддържат 
активно и интелигентно поведение, с което да дават пример за подражание на 
своите служители; да създават позитивен микроклимат и изграждат среда за 
непрекъснато усъвършенстване чрез непрекъснато усърдно учене. Не на 
последно място, самите те трябва да бъдат талантливи мениджъри и лидери. 

Предизвикателство за всеки съвременен ръководител е да разговаря с 
талантлив служител. В диалога между двамата е необходимо съвместно 
разглеждане на възможностите, което да доведе до изход, удовлетворяващ и 
двете страни. Мениджърът не бива да проявява снизходително отношение 
към таланта, защото това би го обидило или фрустрирало. Поддържането на 
споделено разбирателство води до позитивни мисли и нагласи за разрешаване 
на проблемни ситуации. 
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3. Заключение 
Талантът е ограничен и скъп ресурс. Неговото управление се превръща в 

най-важния приоритет за постигане на фирмен успех и високи бизнес 
резултати. За целта фирмите трябва да инвестират в талантите си, да 
минимизират причините за напускане на тези хора и да увеличат факторите, 
които повишават тяхната  удовлетвореност и мотивация  да останат и да се 
развиват. 

Събраната информация от дълбочинните интервюта с фирмени 
мениджъри позволява да се направят следните констатации: 

 В проучените организации все още не е изградена подходяща среда, 
в която талантите да разгърнат изцяло потенциала си. 

 За самите мениджъри е по-лесно да посочат талантливите си 
служители, отколкото да отговорят на въпроса: «Какви подходи използват за  
развиването им?» 

 В голяма част от фирмите не не се прилага подход за дългосрочно 
развитие на талантите. 

 Наблюдава се недостатъчна обмяна на знания и опит. 
 Не се дискутират периодично (минимум веднъж годишно) и 

структурирано плановете за кариерно развитие на талантливи служители. 
 Установена е слаба насоченост към практическа работа по проекти. 
 Едва 12% от разгледаните организации имат стратегически планове 

за привличане на таланти от външни източници или за идентитифициране на 
такива вътре във фирмата. 

 В болшинството от фирмите липсва анализ на риска, разкриващ 
възможността талантите да напуснат, както и специални инструменти за 
управление на този риск. Препоръчително е той да бъде включен като 
съществена част в програма за управление на талантливи служители. 

Талантите в организациите на XXI век са истинският източник на 
конкурентно предимство. Развитието и задържането им е важно 
стратегическо предизвикателство за всеки мениджър, който се надява да 
успее. Времето и непрекъснатите динамични промени в обкръжаващата ни 
външна среда налагат неотложно и императивно този процес да започне във 
всяка една българска организация. За целта е необходимо да се ангажират и 
променят възприятията и поведението на сегашните мениджъри. 
Инициативите и активността от тяхна страна е решаващата стъпка към 
осигуряване на  дългосрочна фирмена бизнес жизнеспособност. 
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Abstract. The report aims to show the individual motivational factors actually having an 
impact on the work of employees in the municipal administration in Pavel Banya 
municipality. Some of the factors are presented that affect the motivation of employees, 
whose role was identified as a key role, after the processing of the data collected. The 
aggregated results of the respondents’ answers, the analyses and findings give a reason for 
some proposals for improvement of the motivation of employees in the municipal 
administration to be made, with a focus on achieving the satisfaction of labor in Pavel Banya 
municipality. 
Keywords: survey, motivation, employees, municipal administration, job satisfaction. 
 
1. Въведение 

Още през 30–те години на миналия век, редица теоретици и изследователи 
проучват удовлетвореността на хората от труда. Стремежът им е бил да 
разберат поведението на човека в работната среда. В тази връзка, за първи 
път, удовлетвореността от труда се изследва като самостоятелен 
психологически феномен от Р. Хопок през 1935 г. Натрупани са множество 
идеи, които ни дават огромно количество информация, но това от своя страна 
ни затруднява при синтезирането на темата. Най–често срещаната дефиниция 
за удовлетвореност от труда е тази, която се свежда до носеща удоволствие 
или позитивно емоционално състояние, породено в резултат от оценка на 
работата на индивида [1].  

Проучванията на удовлетвореността най-често се основават на теорията 
за мотивация на А. Маслоу и Ф. Херцберг. В теорията на Маслоу 
удовлетвореността е разгледана като степен, в която хората постигат и 
получават своите потребности. Херцберг намира, че върху 
удовлетвореността влияят два вида фактори, които той нарича мотиватори и 
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хигиенни фактори. Изследванията в това направление са насочени към 
определяне на отделните фактори за постигане на удовлетвореност [2].  

Съществува взаимовръзка между мотивация и удовлетвореност от труда. 
Отделни мотивационни фактори дават отражение върху трудовото 
поведение. Мотивацията на хората показва техните потребности, които пък 
от своя страна могат да бъдат задоволени чрез труда [1]. Удовлетвореността е 
емоционален индикатор и в този си смисъл е мотив на трудово поведение. 
Доказано е, че изборът на работа от индивида го мотивира да очаква по–
голяма удовлетвореност от труда [1]. В тази връзка изследователят Майкъл 
Армстронг  посочва, че: „Мотивацията се отнася до това, което кара 
хората да се движат. Тя е това, което ги кара да действат или да се 
държат по определен начин. Да бъдеш мотивиран означава или да искаш да 
отидеш някъде по собствено желание, или да бъдеш окуражен с всички 
налични средства, да тръгнеш целенасочено и да постигнеш успех при 
пристигането си.“ 

Други изследователи доказват, че съществува тенденция при избор на 
работа в публичния сектор, свързана със сигурността на работното място [3].  
Демке изтъква, че като цяло работещите в публичния сектор са по-слабо 
мотивирани от работещите в частния [4]. На тази тенденция следва да се 
обърне внимание, защото проблемът с по–ниската  мотивация би могъл да се 
превърне в постоянен.  

Въпросът за мотивацията и постигането на удовлетвореност е една от 
основните предпоставки за административна ефективност и успех. 
Приоритетна задача на ръководителите в публичния сектор, по отношение на 
управлението на човешките ресурси, трябва да бъде подбирането и 
назначаването на най-подходящите служители за работа в тяхната 
администрация. Друга съществена задача е свързана с необходимостта от 
мотивиране, по подходящ начин, на вече назначените служители, за да могат 
да разчитат на техните умения и способности. Ръководителите трябва да са в 
състояние да  мотивират по подходящ начин своите служители, за да ги 
накарат да се чувстват добре на работните им места и да придадат смисъл на 
работата им.  

Тази проблематика е с голяма сложност и огромно значение, както за 
отделните служители, така и за цялата административна дейност в 
съвременното ни постоянно развиващо се общество. Това дава основание за 
перманентни задълбочени проучвания на проблемите за мотивацията на 
служителите в публичния сектор и удовлетвореността им от труда, което е 
предмет на изследване в анкетното проучване.     

            
2. Методическа рамка  

Обект на изследване са служителите в общинската администрация при 
Община Павел баня.  

Предмет на изследване е мотивацията и удовлетвореността от труда.   
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Целта на анкетното проучване е да се идентифицират 
мотивационните фактори оказващи въздействие върху работата на 
служителите в общинската администрация и на тази основа да се 
разработят предложения за усъвършенстване с насоченост към постигане 
на удовлетвореност от труда. 

Задачите, подпомагащи реализирането на целта, са свързани с:  
• Изготвяне на анкетна карта, включваща писмено формулиран 

набор от въпроси, за установяване на потребностите и мотивацията на 
служителите в публичната администрация; 

• Провеждане на анкетно проучване сред служителите в Община 
Павел баня; 

• Обобщаване на събраните данни и анализ на отговорите на 
анкетираните лица; 

• Определяне на влиянието на мотивационните фактори върху 
удовлетвореността от труда на служителите; 

• Формулиране на изводи от направеното анкетно проучване, които 
да са предпоставка за разработване на предложения за усъвършенстване на 
мотивацията с насоченост към постигане на удовлетвореност от труда. 

В работната хипотеза се допуска, че ако се наблегне на подобряването 
на мотивационните фактори, които оказват най-голямо влияние върху 
служителите в общинската администрация, това ще се отрази на тяхната 
удовлетвореност от труда. 

 
2.1. Методика на изследването 

Анкетното проучване се проведе в периода м. Февруари–Март 2015 г. 
чрез предварително изготвена анонимна карта за служителите от публичната 
администрация.  

Предложената анкетната карта за самостоятелно попълване съдържа 16 
въпроса, от които 15 затворени и 1 отворен. В първата част на анкетата се 
събира обща информация свързана с: възраст, пол, стаж, ниво на 
образование. Във втората част на анкетата са поместени въпроси свързани с 
работата, спецификата на дейността от гледна точка на разнообразие на 
изпълняваните задачи; степента на включеност на служителите в процесите 
по вземане на решения; възможностите за развитие;  условията на работа; 
съдържанието на работата; удовлетвореността от заплащането на труда и др.  

Анкетната карта е структурирана така, че да не отнема много време  за 
попълване, но да дава реална представа за мнението на служителите в 
общинската администрация при Община Павел баня. Данните могат да се 
считат за обективни, поради анонимността на анкетната карта и  
доброволността при нейното попълване.  

 
2.1.1. Параметри на извадката 
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Планиран обем:  Предварително подготвени и раздени за попълване 
са 41 анкетни карти, отговарящи на броя на служителите, в съответствие с  
щатното разписание на Община Павел баня.  

Реализиран обем: Мнение по поставените въпроси изразиха 31 
служители от Община Павел баня. 

Важно е да се отбележи, че изследването се проведе със съгласието и 
съдействието на заместник кмета на Община Павел баня г-жа Енева, 
чиято роля в процеса по събиране на данните беше от изключително 
значение. 

 
3. Резултати от анкетното проучване 

Проучването чрез анонимни анкетни карти можем да определим като 
един най-полезните и популярни методи за събиране на данни, защото 
търсената информация се набавя сравнително лесно. Освен това, 
приложението на този метод ни даде възможност за обективна оценка за 
измерване на променливите мотивационни фактори в конкретният избран 
момент. Това беше предпоставка за неговият избор при провеждане на  
настоящото проучване. Събраните и обобщени данни са  онагледени с 
графики, придружени от коментар, за да се  осигури по-голяма прегледност и 
възможност за сравнение на показателите.  

За установяване на профила на анкетираните лица бяха зададени въпроси 
свързани с пола, възрастта, стажа и ниво на завършено образование.  

По отношение на половата структура, резултатите от предварително 
формулираните въпроси показват, че в Община Павел баня преобладават 
служителите от женски пол, което е в напълно логична зависимост от 
характера на работата – 90 %  жени и 10 % мъже. 

Най-голям брой от анкетираните попадат във възрастовата група между 
50 до 59 години, което показва, че служителите в изследваната Община 
Павел баня са в предпенсионна възраст. 

По отношение нивото на завършено образование, резултатите показват, 
че - 58 % са с висше образование, 29 % са със средно и останалите 13 % са 
със средно специално образование.  

Служителите имат различен стаж в общината, но се установи, че по 
голямата част от тях работят в нея от 20 до 27 години. 

На въпроса „Какво ви задържа на работното място?”, в анкетата бяха 
включени 5 възможни отговора: „работна заплата”, „сигурност на 
работното място”, „възможност за развитие”, „колегиални 
взаимоотношения” и „компетентен ръководител”. Резултатите показват, 
че: 35 % от служителите определят сигурността на работното място като 
приоритетен фактор, който ги задържа да не напуснат. Доказва се, че 
служителите предпочитат работа в публичния сектор заради сигурността на 
работното място (фиг. 1). 
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В анкетната карта 
съзнателно беше 
предоставена възможност 
на служителите да се 
запознаят със 6 кратки 
твърдения свързани: със 
стреса на работното 
място; задачите, които им 
дават възможност да се 
развиват професионално, 
да овладяват нови знания. 
Друга част от твърденията 

засягат съответствието между притежаваната от тях компетентност и 
характера на трудовите задачи; трудовото им възнаграждение отговаря ли на 
образование и компетенции им и получават ли възможности за обучение 
(фиг. 2). Данните показват, че близо 80 % от служителите получават задачи, 
които им позволяват да се учат. Този резултат заслужава особено внимание. 
Задачите, които им се възлагат не отговарят на тяхната компетентност. 
Данните показват разминаване между образователна специалност на 
работещите към момента служители в Община Павел баня и изискуемата, т.е. 
подценяват се критериите при назначаване на служители с различно от 
необходимото образование. Допуска се, че в повечето съставни 
административно-териториални единици има недостиг на бакалаври и 
магистри по „Публична администрация”.  
 

 
Фиг. 2. До колко сте съгласни със следните твърдения? 

Интерес представлява и показателят отразяващ стреса на работното 
място, при който 50 % от анкетираните са отговорили положително. Данните 
сочат, че половината от служителите считат работата си за стресираща. Това 

Фиг. 1.  Причини за задържане на работното място 
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вероятно се дължи на работата им с голям обем важни документи и стремежа 
им да доставят на гражданите информация, която допринася за тяхната 
задоволеност от предлаганите услуги.  

В анкетната карта е предоставена възможност на служителите в Община 
Павел баня, да отбележат 3 фактора (от 9 възможни), които считат, че 
оказват най-голямо влияние върху работата им. Получените данни показаха, 
че комуникацията с колегите и задачите, които им позволяват да се учат и 
развиват са определени като най–важните фактори,  мотивиращи 
служителите в общинската администрация. 

Отговорите на въпросите: „Награждават ли Ви за добре свършена 
работа?” показаха, че 61 % от служителите в Община Павел баня не 
получават награда за добре свършена работа.  Предпочитанията им за 
награда са предимно финансови (фиг. 3), което беше установено със 
следващият в анкетната карта въпрос: „Как предпочитате да Ви наградят за 
добре свършена работа?”. Този резултат вероятно се дължи на факта, че 

мотивационният фактор, които 
оказва най-голямо влияние върху 
удовлетвореността от труда е 
заплащането.  

Както твърди авторът 
Тейлър, човек се мотивира от 
„Значително и постоянно 
увеличение на заплащането“. 
Хората са готови да работят по–
интензивно и качествено, когато 
получават за труда си по-високо 
възнаграждение [6]. 

Установяването на удовлетвореността от труда не е само изследване на 
поведението на служителите в работната среда, но и влиянието на 
ръководителя върху този фактор, което се отразява пряко на мотивацията за 
работа. На въпроса „До каква степен сте доволни от ръководителя си?” -  
42 % от запитаните са отговорили, че са „много доволни“, 35 % - „доволни“ и 
23 % - „средно“. В анкетната карта е включен и въпрос даващ информация за 
това колко често служителите получават признание от ръководителя си. Най-
голям процент служители получават периодично признание. Този резултат 
показва, че ръководителите се стремят да поставят служителите си в добра 
среда, за да се чувстват удовлетворени от работата си. 

  На анкетираните лица бяха предложени по три варианти за отговор на 7 
предварително формулирани кратки твърдения, отнасящи се до прекият им 
ръководител. Единственият фактор на който трябва да се обърне засилено 
внимание е изключително големият контрол на ръководителите към 
подчинените си (фиг.4 ). Причина за този резултат вероятно са прекомерните  

Фиг. 3. Награждават ли Ви за добре 
свършена работа? 
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усилия на ръководителите да се извършват своевременно поставените задачи 
и резултатите от свършената работа да са на високо ниво. 

 

 Фиг. 4.  До колко сте съгласни със следните твърдения? 
 

На въпроса: „Считате ли работата си за интересна и разнообразна?” - 
13 %  от анкетираните лица в Община Павел баня отговарят положително. 
Показателно е, че за да са добре мотивирани в работа си и да бъдат 
достатъчно удовлетворени от своя труд, служителите трябва да чувстват 
своята работа интересна и разнообразна.   

Огговорите на въпроса: 
Имате ли възможност за 
кариерно развитие?” 
показват, че 45% от 
запитаните отговорят 
положително, а 55% - нямат 
такава възможност (фиг.5). 
Като една от причините 
бихме могли да 

предположим  
предпенсионната възраст на 
повечето служители,  за 
които едно бъдещо 
кариерното развитие е 
лишено от смисъл. 

 
Съществена роля в мотивацията на служителите в общинската 

администрация имат отношенията им с техните колегите. От следващия 
въпрос: „Колко често изпадате в конфликтна ситуация с колегите си?” – 3 

Фиг. 5. Имате ли възможност за кариерно 
развитие? 
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% от анкетираните служители са отбелязали, че ежедневно имат конфликтни 
ситуации с колегите си.  

На анкетираните беше предоставена възможност да покажат, кое е по-
важно за тях в работата, степенувайки по важност от 1 до 5: „осигуряване на 
представително облекло”, „гарантирани почивни дни”, „бонуси”, „осигурени 
здравни и безопасни условия на труд” и „признание от ръководителя”. 
Получените данните показват, че служителите поставят на първо място 
здравословните и безопасни условия на труд, които според пирамидата на 
потребностите на Е. Маслоу са ранжирани на второ място.  Според 
анкетираните, представителното облекло няма никакво значение за работата 
им. Това показва, че служителите в общинската администрация не осъзнават 
значението на невербалния аспект в общуването. Ролята на облеклото като 
форма за информация се повишава при среща с непознати. 

Условията на работната среда са от съществено значение за постигане на 
по-голяма мотивация и удовлетвореност от труда. Служителите се влияят от 
физическата среда при изпълнение на техните задачи. В края на анкетата бе 
потърсена информация относно интериора на работното място.  Резултатите 
показват, че 61 % са доволни от физическата среда в Община Павел баня и 
едва 39 % - са  недоволни.  Важно е да се отбележи, че условията на 
работната среда оказва изключително влияние върху мотивацията на 
служителите, като ги предразполага към работа. 

 
3.2. Обобщени изводи и направления за усъвършенстване 

Направеният задълбочен анализ на отговорите на анкетираните в 
Община Павел баня дава основание да отбележим, че служителите в 
администрацията са привлечени предимно от сигурността на работното 
място. Установиха се и някои проблемни направления свързани с 
мотивацията. Така например: 

1. Мотивационните фактори, оказващи влияние върху работата на 
служителите са свързани със задачите, които те получават. За съжаление 
данните показаха, че тези задачи не са в синхрон с техните компетенции и 
трудовото им възнаграждение не отговаря на притежаваното от тях ниво на 
образование. Поради спецификата на дейността на изследваната организация 
и обвързаността й с определен годишен бюджет, считаме, че не е 
целесъобразно да предлагаме промени във факторите свързани със 
заплащането и материалното стимулиране, но могат да се използват 
пълноценно други възможности за мотивиране.  

2. Осъществяването на промяна по отношение на възлаганите 
трудови задачи е изключително наложителна. Промяната може да бъде в 
три алтернативни направления, които трябва да бъдат оценени по отделно 
преди да се пристъпи към избор. Броят на вариантите може да се повлияе от 
ресурсите за тяхното реализиране и от предпочитанията на ръководителите, 
взимащи решенията. Алтернативите могат да са следните: 1. Разширяване на 
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квалификацията на служителите, поради обогатяване на трудовите 
задачи, което е свързано с разходи на труд и време. Тази алтернатива 
безспорно ще доведе до мотивиращо въздействие върху хората. 2. Работа в 
групи, водещо до съществени промени в удовлетвореността от труда и 
мотивацията. Това не винаги е възможно, поради спецификата на 
дейността. 3. Премахване на установеното разминаване между 
образованието и характера на задачите чрез назначаване (на 
овакантените поради пенсиониране длъжностни позиции) на нови 
служители притежаващи образователно-квалификационната степен 
бакалавър или магистър по „Публична администрация”.   

3. Констатираният завишен контрол на ръководителите върху 
работата на общинските служители, може да доведе до повишаване на нивото 
на стрес. Повишеният стрес на работното място рефлектира негативно върху 
мотивацията за работа. При извършване на възложените задачи, 
ръководителите е препоръчително да намалят, в известна степен,  извънредно 
завишеният контрол върху служителите си, да ги оставят сами да се справят с 
поставените задачи, за да се чувстват по-удовлетворени след изпълнението 
им. Това ще повиши доверието им в ръководителите и ще ги накара да се 
чувстват полезни в административната дейност на общината. По-голямата 
свобода на действие може да повиши и самоинициативата на служителите. 
Стремежът към доказване може да послужи като стимул за работа. В тази 
връзка е необходима промяна на управленския стил и поведение, което в 
последствие  ще благоприятства за положителни резултати.  

4. Мотивацията на служителите в Община Павел баня, би могла да 
бъде повишена и въз основа на оценката на трудовите постижения. Тя би 
могла може реално да бъде използвана и като основа при предприемане на 
процедури за развитие на общинските служители, осигуряване на 
условия за обучение и повишаване на квалификацията, усъвършенстване 
и управление на кариерата. 

5. Според нас, ако се акцентира върху задоволяването на 
социалните потребности на служителите в Община Павел баня,  ще се 
постигне по-голяма удовлетвореност от работата. Условията на труд са в 
пряка взаимовръзка с мотивацията и удовлетвореността, поради което едни 
евентуални промени в условията на труд е твърде вероятно да 
предизвикат усещане за комфорт на работното място и служителите 
да повишат мотивацията си за работа. Препоръчително е с приемането 
на бюджета на общината, всяка година да се отделят средства за ремонт и 
обзавеждане на отделните дирекции и отдели.  

Могат да се посочат и други направления, по които трябва да се търсят 
възможности за усъвършенстване на мотивацията, в стремеж към постигане 
на по-висока удовлетвореност, но това ще бъде направено в някои от 
следващите доклади по темата на изследването.  
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4. Заключение   
Липсата на мотивация за постигане на удовлетвореност от работата в 

съответната администрация може да се отрази негативно както върху 
дейността на цялата администрация, така и върху индивидуалното развитие. 
Повечето общини отделят средства, макар и твърде ограничени, за обучение, 
квалификация и професионално развитие на своите служители, но не във 
всяка администрация се постига необходимата удовлетвореност от труда. В 
повечето случаи, въпросът опира до добрата мотивация на служителите. 

„Ръководителите могат да считат, че са използвали пълноценно и 
ефективно възможностите на мотивацията за труд и създаването на активна 
мотивационна среда, когато организационното трудово поведение на 
служителите отговаря на онова поведение, което са очаквали, когато 
резултатите и ефективността от тяхната работа отговарят на стратегията, 
политиката и плановете на организацията” [5,6]. С въвеждането на леки и 
навременни промени за подобряване на политиката по управление на 
човешките ресурси, може да се постигне още по-голяма мотивация на 
служителите в Община Павел баня и още по-голяма удовлетвореност от 
труда. 

В заключение може да се отбележи, че работната хипотеза се 
потвърждава и ако се наблегне на подобряването на мотивационните 
фактори, които оказват най-голямо влияние върху служителите в 
администрацията на Община Павел баня, това ще се отрази на тяхната 
удовлетвореност от труда. В общи линии, задоволяването на 
неудовлетворените потребности безспорно води до повишаване на 
мотивацията. 
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Abstract. In this report, a methodology for conducting surveys in universities is designed. 
The questions from the questionnaire are presented as well as their relationship in three main 
directions. The questionnaires are designed for the university students and their main 
purpose is evaluating the teaching quality in the disciplines. The method for analyzing the 
collected data from questionnaires is described in detail. A methodology for setting up the 
final result from the survey is also proposed. The quality of each tutor’s teaching of 
inspected discipline is evaluated. The rating is based on a scale which is formed by the 
scores collected form the questionnaires. Tests on the proposed methodology are performed 
by conducting survey among teachers from “TodorKableshkov” University of Transport.  
The new methodology provided results which are suitable for deep analysis. Each teacher 
can analyze the formation of his/her final rating, outline the weaknesses of his/her teaching 
style and take measures for teaching qualityimprovement.  
The proposed methodology for conducting surveys is designed according to the principles of 
Bulgarian University Ranking System. 
Keywords: questionnaire, survey, teaching qualityimprovement, inquiry card, investigation, 
quality management, quality control, methodology. 

 
1. Въведение 

В основата на  рейтингова система на висшите училища в България, стои 
анкетиране на участниците в системата на българското висше образование. 
Това налага разработване на методика за провеждане и обработка на 
резултатите от тези анкети. 

Системата за управление на качеството предполага съобразяване с 
изискванията на клиентите и оценка на тяхната удовлетвореност. Законът за 
висшето образование постановява всяко висше училище да осигурява 
качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система 
за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния 
състав, която включва и проучване на студентското мнение [1, 2]. Анкетните 
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проучвания позволяват да се получи обратна връзка за качеството на 
университетските дейности с оглед провеждане на превантивни и 
коригиращи действия и вземане на управленски решения, базирани на факти. 

 
2. Обхват на анкетната карта. Обвързаност на включените въпроси 

Анкетните карти са предназначени да се попълват от студентите на 
висшето учебно заведение.  Те са анонимни и основната им цел е да се оцени 
качеството на преподаване по съответната учебна дисциплина. На база 
получените резултати могат да се вземат необходимите мерки за подобряване 
качеството на учебния процес. 

Разработената Анкетната карта за оценяване на преподавателите е 
анонимна и включва следните  14 въпроса: 

1. Разбирате ли преподавания материал? 
2. Виждате ли връзка между преподавания материал и практиката? 
3. В каква степен преподавателя успява да ангажира вниманието Ви? 
4. В каква степен при преподаване, се използват  нагледни пособия и 

технически средства (компютърни технологии, мултимедия, интернет). 
5. В каква степен преподавателя успява да осъществи контакт с 

аудиторията? 
6. В каква степен преподавателя отразява съвременното състояние на 

дисциплината? 
7. В каква степен се използват формите за текущ контрол по 

дисциплината (тестове, задачи, контролни работи, протоколи, курсови 
работи, есета, доклади). 

8. Виждате ли обвързване на дисциплината със знанията по други 
дисциплини? 

9. До каква степен в часовете се създават условия за самостоятелно 
мислене от страна на студентите? 

10. Мотивирани ли сте да усвоявате знания, като посещавате учебните 
часове по дисциплината? 

11. Смятате ли, че придобитите знания по дисциплината ще допринесат 
за професионалната Ви реализация? 

12. В каква степен усвоявате нови знания в часовете по тази 
дисциплина? 

13. Нуждаете ли се  от допълнителна самостоятелна подготовка по 
дисциплината? 

14. Каква е цялостната Ви оценка за качеството на преподаването по 
дисциплината? 

Студентите избират един от възможните три отговора -" a"," b" и "c".   
Отговор "a" съответства на слабо, ниско , не и т.н.  
Отговор  "b"  съответства на средно, понякога, отчасти и т.н. 
Отговор  "c" съответства на добро, високо, постоянно, пълноценно и т.н. 
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Въпросите са подбрани така, че да дават оценка в три основни 
направления - Учебна дисциплина; Преподавател  и Студенти.  Всяко от тези 
три направления включва няколко ключови момента, оценявани от съответни 
въпроси. 

 
1. Дисциплина; 
• Преподаван материал-съдържание, обхват. Оценката е на база 

въпроси № 1, 6 и 12. 
• Между предметни връзки и осъществяване на цялостна концепция за 

специалността. Оценката е на база въпрос № 8. 
• Връзки с практиката. Оценката е на база въпроси № 2 и 11. 
2. Преподавател; 
• Качества на преподавателя (лични). Оценката е на база въпроси № 1, 

3, 5, 6, 9 и 12. 
• Използване на различни средства и подходи при преподаване. 

Оценката е на база въпроси № 1, 4 и 8. 
• Форми на контрол и оценяване на студентите. Оценката е на база 

въпрос № 7. 
3. Студенти. 
• Мотивация на студентите при изучаване на дисциплината. Оценката 

е на база въпроси № 10 и 12. 
• Комплексна оценка за качеството на преподаване по учебната 

дисциплина. Оценката е на база въпроси № 14 и 13. 
• Бъдеща професионална реализация на студентите. Оценката е на база 

въпрос № 11. 
 

3. Метод на изчисляване  
Метода за изчисляване на резултатите от анкетните карти включва 

използването на теглови коефициенти. Този похват се прилага и в други 
сфери като например при анализ на риска [3]. 

Въпросите, включени в анкетната карта са с различни приоритети (1, 2 и 
3) в зависимост от степента им на важност относно качеството на 
преподаване по съответната дисциплина. Въпросите с приоритет 1, имат най-
голяма тежест при формиране на крайната оценка, а тези с приоритет 3 - най-
ниска. От общо дванадесетте въпроса, четири въпроса са с приоритет 1, пет 
въпроса с приоритет 2 и 5 въпроса с приоритет 3.  

 

inP  – приоритет, i = 1,2…14 , n= 1,2,3.                                                  (1) 
Групирането на въпросите в зависимост от трите основни направления 

(учебна дисциплина, преподавател, студенти) е показано в таблица 1, а в 
таблица 2, е представено разпределението на въпросите по приоритети. 
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Таблица 1. Групиране на въпросите от анкетната карта 
 

 
Приорите
т 

 Номера на 
въпросите     
отнасящи се до 
учебната дисциплина 

Номера на 
въпросите  
отнасящи се до 
преподавателя 

Номера на въпросите 
отнасящи се до 
студентите 

1 1 9 14,10 
2 6 4,5 11,12 
3 2,8 3,7 13 

 
Таблица 2. Разпределение на въпросите от анкетната карта по приоритети 

 
Въпрос № Приоритет-  Въпрос  № Приоритет-  

1 1 8 3 
2 3 9 1 
3 3 10 1 
4 2 11 2 
5 2 12 2 
6 2 13 3 
7 3 14 1 

 
На всеки приоритет, съответства определена тежест (съотношение) -    

(i=1,2..14; k=1,2,3). Разпределението на въпросите в зависимост от 
приоритетите им  и съответните тежести е представено в таблица 3. 

 

+==∑
=

k
i

ik qqQ 1

14

1
kq2 + kq3 + kq4 + kq5 + kq6 + kq7 + kq8 + kq9 + kq10 +

kq11 + kq12 + kq13 + kq14 = 27                                                                           (2) 
k=1,2,3 
 

037037,0
27
11
===

Q
V , където    V – Обобщен коефициент.                  (3) 

 
От обобщения коефициент V, се определят коефициентите  
  за всеки въпрос според неговия приоритет и съответната тежест, по 

следната формула: 
 

VqS iki .= , където i=1,2…14                                                                       (4) 
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Пример за определяне на коефициентите iS , за въпроси № 1 и № 2: 

= 3. 0,037037 = 0,1111 
= 1. 0,037037 = 0,037037 

 
Таблица 3. Разпределение на въпросите в зависимост  

от приоритетите им  и съответните тежести 
 

Въпрос  
№ 

Приоритет- 
 

Тежест 
(съотношение) -

  

Коефициенти 
 

 
=10 =50 =100 

   
1 1 3 0,1111 0,0111 0,0556 0,1111 
2 3 1 0,0370 0,0037 0,0185 0,0370 
3 3 1 0,0370 0,0037 0,0185 0,0370 
4 2 2 0,0741 0,0074 0,0370 0,0741 
5 2 2 0,0741 0,0074 0,0370 0,0741 
6 2 2 0,0741 0,0074 0,0370 0,0741 
7 3 1 0,0370 0,0037 0,0185 0,0370 
8 3 1 0,0370 0,0037 0,0185 0,0370 
9 1 3 0,1111 0,0111 0,0556 0,1111 

10 1 3 0,1111 0,0111 0,0556 0,1111 
11 2 2 0,0741 0,0074 0,0370 0,0741 
12 2 2 0,0741 0,0074 0,0370 0,0741 
13 3 1 0,0370 0,0037 0,0185 0,0370 
14 1 3 0,1111 0,0111 0,0556 0,1111 
  

 

    

 
Стойностите на коефициентите iS , са представени в таблица 3, от тях се 

получават качествени коефициенти за всеки отговор на съответния въпрос - 
 (j=a,b,c). За получаване на тези качествени коефициенти се използва скала 

за оценяване от 10 до 100. Всеки зададен въпрос има три възможни отговора -
a, b и c. На всеки отговор a, b или c, съответства оценка по скалата за 
оценяване  = 10, = 50 или = 100. Максималната оценка по скалата за 
оценяване, е съответно maxJ  = 100 

Качествените коефициенти за всеки отговор (a, b или c) на съответния 
въпрос - , са представени в таблица 3 и се пресмятат по следната формула: 

 

max

.
J
KSI iij =                                                                                                    (5) 
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Пример за пресмятане на качествените  коефициенти за въпрос №1 
според трите възможни отговора (a, b или c) : 

 

=  0,1111. = 0,0111 

= 0,1111.  = 0,0556 

 = 0,1111 .  = 0,1111 
 
Получените точки за всеки въпрос от анкетната карта -  (i- брой 

въпроси, i=1,2..14) според отбелязания отговор от студента (a, b или c ) се 
получава по следната формула: 

 
 =  . D, където:                                                                                        (6) 

 
      iy  - Получените точки за всеки въпрос от анкетната карта;  

      ijI  - Качествени коефициенти за всеки отговор (a, b или c ); 
i -  брой въпроси,  i=1,2..14; 
 j – възможни отговори на всеки въпрос, j=a,b,c 
D – Максимално възможна стойност, получена от попълване на една 

анкетна карта, D = 140 
 
Сумарната оценка от една анкетната карта, попълнена от един студент - 

 , се получава като се сумират получените стойности за отговорите на 
всички 14 въпроса -  : 

 

∑
=

=
14

1i
in yY , като максималната възможна стойност е 140 точки.          (7) 

 
Обобщената оценка в брой точки - Y за всеки преподавател се получава, 

като сумата от получените оценки от всички попълнени анкетни карти се 
раздели на броя студенти от групата, попълнили съответните карти по 
формулата : 

 

Y =  ,където:                                                                                               (8) 
 
Y - Обобщената оценка в брой точки; 
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 - Сумарната оценка от анкетните карти, попълнени от всички 
студенти от групата, попълнили анкетна карта за съответния преподавател; 

 - брой студенти от групата, попълнили анкетна карта. 
 

4. Методика за формиране на крайния резултат от анкетното оценяване 
 На база получените точки от анкетните карти е направена скала по която 

се оценява качеството на преподаване на отделните преподаватели по 
съответните учебни дисциплини. Скалата за оценка е построена на база 
шестобалната система и представена в таблица 4. 

Таблица 4. Скала за оценяване 
 

Брой точки -  Оценка  

0-58 Не задоволителен 
59-82 Задоволителен 
83-105 Добър 
106- 128 Много добър 
129-140 Отличен 
 
При построяването на скалата за интерпретиране на полученият резултат 

от анкетните карти в брой точки, е използвана следната методика: 
1. Максимално възможна стойност, получена от попълване на една 

анкетна карта (D = 140) , е разделена на 6 – съответстваща на оценка 
„Отличен”. 

 

F=  = 23,33333                                                                                     (9) 
 
2. Полученият резултат (23,33333) се умножава по 2,5 за получаване 

скалата за оценката „Не задоволителен” : 
23,33333. 2,5 = 58,33333 , т.е. от 0 до 58 точки  оценката е „Не 
задоволителен”; 
3. Полученият резултат (23,33333) се умножава по 3,5 за получаване 

скалата за оценката „Задоволителен”: 
23,33333. 3,5 = 81,66667 , т.е. от 59 до 82 точки, оценката е 
„Задоволителен”; 
4. Полученият резултат (23,33333) се умножава по 4,5 за получаване 

скалата за оценката „Добър”: 
23,33333. 4,5 = 105, т.е от 83 до 105 точки, оценката е „Добър”; 
5. Полученият резултат (23,33333) се умножава по 5,5 за получаване 

скалата за оценката „Много добър” 
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23,33333. 5,5 = 128,3333, т.е. от 106 до 128 точки, оценката е „Много 
добър”; 
6. Полученият резултат (23,33333) се умножава по 6 за получаване 

скалата за оценката „Отличен”: 
23,33333. 6 = 140, т.е. от 129 до 140 точки, оценката е „Отличен” 
 

5. Тестване на модела. Резултати 
По представената методика е проведено анкетиране на общо 17 

преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков”. Броят на студентите попълнили 
анкетни карти за даден преподавател е различен, поради факта, че 
числеността на учебните групи в различните специалности е различна. 
Преподавателите за които направено анкетиране са от различни факултети, 
катедри и преподават по разнородни дисциплини. Резултатите от 
проведеното анкетиране са представени в таблица 5 и фиг. 1. 

 
Таблица 5. Резултати от проведеното анкетиране 

 
Преподаватели Резултат- 

бр. Точки 
Оценка 

1 119 Мн. Добър 
2 125 Мн. Добър 
3 120 Мн. Добър 
4 124 Мн. Добър 
5 118 Мн. Добър 
6 116 Мн. Добър 
7 103 Добър 
8 81 Задоволителен 
9 82 Задоволителен 
10 118 Мн. Добър 
11 108 Мн. Добър 
12 90 Добър 
13 95 Добър 
14 118 Мн. Добър 
15 117 Мн. Добър 
16 130 Отличен 
17 127 Мн. Добър 

 
От анкетните проучвания, направени за общо 17 преподаватели, 

резултатите са следните: 
• Двама преподаватели са с оценка „Задоволителен”; 
• Трима преподаватели са с оценка „Добър”; 
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• Единадесет преподаватели са с оценка „Много добър”; 
• Един преподавател е с оценка „Отличен”. 
Резултатите от анкетните проучвания показват, че качеството на 

преподаване е на много добро ниво.  
От анкетираните преподаватели няма получен резултат по-малък от 81 

точки от общо 140 максимален брой точки. По-голям брой преподаватели 
имат резултат над 100 точки, което показва удовлетвореността на студентите 
от начина и стила на преподаване по различни учебни дисциплини. 
 

 

 
 

Фиг. 1. Резултати от проведеното анкетиране 
 
 

6. Заключение 
Резултатите от проведеното анкетиране, позволяват детайлен анализ. 

Всеки преподавател може да проследи как се формирала крайната му оценка 
от анкетирането. 
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Таблица 6. Отговори от анкетните карти за първия  
анкетиран преподавател 

 

a b c
1 0 4 17
2 1 7 13
3 0 2 19
4 2 4 15
5 0 3 18
6 0 7 14
7 0 1 20
8 3 2 16
9 1 6 14
10 0 6 15
11 3 6 11
12 0 6 15
13 10 6 5
14 0 0 21

Отговори
Въпроси 

 
 

Резултатите могат да се покажат според начина на отговаряне от страна 
на студентите по всеки въпрос. Като пример в таблица 6, са показани 
резултатите от проведената анкета за първия преподавател.  

По този начин, всеки преподавател може да прецени къде са слабите 
места в получената оценка и да предприеме мерки в за подобряване 
качеството на преподаване.  

Резултатите от проведените анкети по предложената методика дават 
възможност: 
• Да се анализира и оцени качеството на обучение; 
•  Да се подпомогнат  органите  за  управление  при  вземане   на  

ефективни и ефикасни решения при осъществяване на дейностите си; 
• Да се подобрят резултатите  при  провежданите  атестационните  

процедури за преподавателския  състав;  
• Да се подпомогне подготовката на документите за акредитациите на 

висшите учебни заведения и на професионалните направления. 
 

Статията не обобщава националния и световен опит в цялата област на 
качеството на обучение.  Изследването би могло да се използва при оценката 
на качеството на обучение, като елемент, но не изчерпва цялостно проблема. 
Разработената методика е приложена успешно във висше учебно заведение. 

 
Статията е разработена въз основа на участието на автора в Проект 

BG051PO001-3.1.08-0007 „Повишаване на ефективността на образователния 
процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на 
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услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище 
"Тодор Каблешков", по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, приоритетна ос 3 - „Усъвършенстване на системите за управление 
във висшите училища”. 
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Abstract: The aim of this paperwork is to analyze the inquiry, conducted 
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necessity of qualification courses and to make conclusions and 
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1. Въведение 

Нарастващата роля на университетите в развитието на икономиката на 
всяка една страна нараства непрекъснато, обусловено от няколко фактора - от 
една страна реализирането на образователна политика, която е в състояние да 
предложи на икономиката нова генерация специалисти в висше образование, 
способни да решават проблемите на 21 век, от друга страна академичният 
състав е част от човешкия ресурс, способен да отговаря за интелигентния 
растеж и не на последно място поради интегрирания модел на свързване на 
науката с образованието и иновациите. 

Развитието на академичния състав безспорно стои в основата на всички 
тези процеси, както и в създаването на устойчиви иновативни модели за 
развитие на различни сектори от икономиката. 

То включва и набор от инструменти, с които се регулира кариерното 
развитие, което рефлектира в качеството на учебния процес и в качеството на 
научните продукти. Натрупването на знания, умения и компетентности, 
нeпрекъснато усъвършенстване на индивидуалните характеристики на 
членовете на академичния състав, когато не е в самоцел, носи висока 
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добавена стойност на университетското образование. Ако университетите и 
академичният състав малко влияят на характера на законодателството, върху 
чиято база се изгражда цялостната образователна и научна политика, то 
методологията, методите на преподаване и характера на научните 
изследвания са изцяло в ръцете на академичния състав. Това предпоставя 
една сериозна зависимост между кариерното развитие на академичния състав 
и качеството на подготвяните от университетите специалисти. Тази връзка не 
е нова, но последните години на промени, вкл. в сферата на висшето 
образование ни поднася модели на недобро взаимодействие между 
различните елементи на системата, което води до самостоятелното им 
функциониране и неефективност на учебния процес. 

Целта на настоящото изследване е да се разгледа кариерното развитие на 
академичния състав като функция от университетските политики и да се 
анализира неговото значение за качеството на учебния процес в 
университетите.  

Поводът за това изследване е рализиран от Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” проект „Академичното кариерно развитие – ключ към 
утвърждаването на университет от нов тип”, но самото то надхвърля рамките 
на проекта, създавайки мост към нови модели за промяна, които могат да 
функционират извън рамките на проекта.  

Изследването е проведено на територията на Университет „Проф. д-р 
Асен Златаров” – Бургас с организирани интервюта, анкетни проучвания и 
оценка на някои от дейностите по проекта „Академичното кариерно развитие 
– ключ към утвърждаването на университет от нов тип” 

Резултати и обсъждане 
На първо място трябва да се отбележи, че голяма част от академичната 

общност счита за необходимо изграждането на система за кариерно развитие 
на академичния състав, с която развитието на академичния състав може да се 
превърне в целенасочена политика, а не единствена грижа на участниците в 
него и досегашните системи за атестация. Според участниците в проучването 
кариерното развитие на академичния състав се очертавава като ключов 
фактор за подобряване качеството на обучението, а квалификацията на 
преподавателите със съществена роля в приближаването на изискванията на 
пазара на труда с нивото на специалистите, които се подготвят във висшето 
образование. 82 % от анкетираните отговарят положително на въпроса за 
необходимостта от създаването на нова система за кариерно развитие, 
отговаряща на съвременните изисквания за развитие на ЧР, 5 % считат, че 
това не е наложително на този етап, поради наличие на система за атестация, 
достатъчно отговорна към израстването на научния състав, 3 % изразяват 
категорично менние, че това би било загуба на време, а 10 % не се определят 
в нито една от посоките на въпроса. Част от мотивациите за един или друг 
отговор съответно лежат в полето на „надуниверситетската” политика в 
образованието, друга част във финансовите проблеми на системата . Факт е, 
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обаче че преобразаващата част са положително настроени очевидно 
отчитайки остарелите механизми на системата за атестация, която не може да 
отчете и оцени полифункционалността на академичния състав и адектватно 
да отрази преподавателската дейност, сама по себе си доста сложна, 
научната, която има смисъл само ако носи принос за развитие на науката в 
съответната област и на икономиката от гледна точка на практическата 
приложимост. В подкрепа на необходимостта от създаване на система за 
кариерно развитие, в която да се включат възможно пълно компонентите за 
интегрирано професионалното развитие, а не само израстване чрез 
присъждане на съответни научни степени и длъжности, е мнението на 
преподавателския състав, че е необходимо разработването на стратегия за 
кариерно развитие на академичния състав, т.е. развитие на инструментариум, 
който пълно, последователно и адекватно ще форматира цялостната 
университетска политика с нейните рефлекси върху качеството на 
образователния и научен продукт.  

Като част от стратегията и системата за кариерно развитие може да се се 
разглжда повишаването на квалификацията и придобиване на нови знания, 
умения и компетентности от страна на преподавателите, свързано с 
динамиката на обществено икономическото развитие и „остаряването на 
знанията” независимо кой е техният носител, както и актуализацията на 
икономическите и технологични процеси в съответните на преподаването 
или изследователската дейност области и необходимостта от адаптиране на 
преподавателската дейност към тях. 

Именно в неразбирането на този елемент от стратегическия и системен 
подход се корени нежеланието на някои да се променят системите. Без да 
отчитат, че атестирането е една малка част от кариерното развитие и колкото 
и изисквания и критерии да се прилагат там, тя остава ограничен инструмент, 
предназначен по-скоро за формално израстване, без съпътстващо цялостно 
разглеждане на развитието в кариерата. За една част от преподавателския 
състав „кариерното развитие” е придобило адекватен смисъл на „повишаване 
в степен”, което е доста тясно разбиране в сравнение с перспeктивата на едно 
сериозно многостранно професионално развитие, каквото предполага 
акадечивната професия. 

Системата за кариерно развитие може да се развие в подсистеми, които са 
от значение за развитието на университета и за качеството на образователния 
продукт - Подсистема „Мониторинг на кариерното развитие” и Подсистема 
„Дейности по квалификация”, съдържаща различни възможности и форми. 
Подкрепата за тях от страна на академичния състав е налице. 

Индивидуалният подход в квалификационния процес е възможен, но 
трудно реализуем процес, поради което на този етап не му се отделя 
внимание /факторите могат да бъдат разгледани отделно/. Това именно 
определя необходимостта от целенасочени усилия на академичните 
ръководства да го осигурят. 
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2. Няколко факта от проведените проучвания сред преподавателския 
състав: 

1. Интересът към повеждане на квалификационни форми за 
преподаватели в университета е висок – 86 % от анкетираните преподаватели 
дават положителен отговор за участие. Преподаватели са участвали в повече 
от една от предложените форми - 21 % и 29 % са участвали в две и три 
обучения, 8% - във всички предложени/. 

 

 
 

 
 
2. В рамките на проект „Кариерното развитие на академичния състав – 

ключ към изграждането на университет от нов тип” бе организиран цикъл 
квалификационни курсове за преподаватели, чиято оценка също събира 
различни мнения. На първо място е оценено усилието, както и оценката, че 
квалификацията се очертава като ключов фактор за подобряване качеството 
на обучението, а квалификацията на преподавателите със съществена роля в 
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приближаването на изискванията на пазара на труда с нивото на 
спеиалистите, които се подготвят във висшето образование Бeз съмнение, 
критериите на преподавателите за участие в квалификационен процес са 
разнообразни, зависещи от направлението, в което те работят, но са и 
достатъчно високи. Участието е съпроводено също с много конкретни 
изисквания. Критериите на преподавателите са високи по отношение нивото 
на обучение – 52 % дават оценка за високо ниво, но не са малко тези, които 
са по-критични - 38% дават средна оценка, не липсват и преподаватели, 
чийто критерии не са били удовлетворени - 10%. Близкото разпределение на 
оценките по отношение на удовлетвореност, очаквания и задоволени 
показват добро прогнозиране на потребностите и много добро планиране на 
на дйности по квалификация. 

 

 
 

3. Важен е основният резултат – очевидната е потребност на 
преподавателския състав от повишаване на квалификацият, по-скоро от 
предлагане на различни форми, в които те, реализирайки съответна 
избирателна активност, могат да участват. Завидно висок е процентът 
преподаватели, които желаят да участват в такива курсове и 
квалификационен процес – 95%. Това предпоставя необходимостта от 
създаването на устойчива система, с която тази потребност да бъде 
задоволена. Тук вероятно трябва да свържем този резултат с факта, че не 
всички преподаватели достатъчно добре осъзнават връзката на кариерното 
развитие с квалификацията и придобиването на нови знания, умения и 
компетентности, изискуеми не само от динамиката на обществено 
икономическите процеси, но и задължителни в създаването на качествен 
образователен продукт, чиито потребители също диктуват тази 
необходимост.  

 

52% 38% 
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4. Естествено и очаквано е разнообразието на интересите, разпределено 
между езикови - 26%, нови образователни технологии - 23%, информационни 
технологии - 18%, компютърни технологии - 16%. Новостите в технологиите 
и специфичните квалификации остават на по-слаби позиции. 

 

 
 

5. Преподавателският състав (86%) подкрепя целенасоченото и 
организирано предоставяне на информация за квалификационни курсове, 
което поставя сериозна задача пред академичното ръководство – това 
определено ще улесни процесите и ще мотивира възможно голям брой 
преподаватели да се възползват от квалификациите в различните им формати. 
Това предопределя един нов поглед към кариерното развитие на 
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5% 
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преподавателите и квалификационния процес от страна на Ръководството – 
да продължи създадената база на квалификационния център с неговите 
модули, за да задоволи потребностите на академичния състав. 

 

 
 
6. Сериозна е подкрепата за по-целенасочена работа в направление 

квалификация на преподавателския състав. И досегашните участия на 
представители на академичната общност (68%), както и готовността 
самостоятелно да заплащат подобно обучение (67%), показва високото ниво 
на мотивираност на преподавателите да бъдат на нивото на съвременните 
изисквания за качество на обучение. 

 

 
 

7. Влиянието на допълнителната квалификация върху качеството на 
преподаването и учебния процес е отчетено от 86% от преподавателите. 
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Висока степен на влияние отчитат 81%, не особено висока – 5%. Това е 
гаранция за правилното насочване на целите на проекта, както и неговото 
конкретно изпълнение. 

 

 
 

8. Разнообразно е мнението на преподавателите по отношение на 
отчитането на допълнителната квалификацията, оценката и влиянието й 
върху качеството на учебния процес. Всички форми са възприети като 
равнозначни: 39% - чрез анкети сред студентите, 26% с въвеждането на 
специализират софтуер за периодично отчитане на преподавателите и според 
35% - остава на отговорността на преподавателите. Безспорен е акцентът за 
необходимост от система за мониторинг. 

 

 
 

9. 22 % от преподавателите не са готови на стъпка, която ще свърже 
допълнителната квалификация с работната заплата. Тази част от 
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преподавателите е по-висока от частта, за която квалификацията не е 
необходима - 10%, което показва необходимостта от допълнително 
обсъждане и разясняване на модела, за да не се създаде дисбаланс в 
отношенията. Положителното възприемане от по-голямата част от 
академичния състав на модел за диференцирано заплащане, свързано с 
допълнителната квалификация обаче е силно показателно за нов подход в 
модела на преподавателската дейност. 

 

 
 

 
3. Изводи и препоръки 

 
3.1. Налагането на стратегически подход в кариерното развитие на 

академичния състав е важна стъпка в модернизирането на университетското 
образование в контекста на неговото взаимодействие с бизнеса и адекватен 
отговор на динамиката в обществено икономическите процеси. 

 
3.2. Систематизацията на усилията, сведена до създаване на Система за 

кариерно развитие и подсистеми за квалификация на преподавателския 
състав e стъпка към развитие на академичния състав и създаване на условия 
за пълноценно рeализиране на академичния потенциал, изразено в 
повишаване качеството на образователния продукт.  

 
3.3. Изграждането на център за квалификация на преподаватели може да 

се превърне в сериозен ресурс в политиката за развитие на университета, като 
предлага иновативен модел за квалификация не само на собствени 
преподаватели, но и за квалификация на външни участници с лектори от 
университета. Този потенциал не е използван до този момент и е важна част 
от достигнатите резултати по проекта. 
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3.4. Страхът от формализма от познатите форми за обучение може да бъде 
преодолян с въвеждането на иновативни интерактивни и дистанционни 
модели на квалификация, което ще даде необходимото многообразие и най-
важното – правото на избор и свобода преподавателите да получат достъп до 
най-новите модели на преподаване и изследване. И вероятно това е една от 
причините за отрицателните отговори относно необходимостта от 
квалификация. Ако тя се превърне във формален критерии за оценка, това би 
било лош резултат не за проекта, а за работата в университета. 

Едно мнение, което добре формулира подкрепата за изграждане на 
стратегия и система за кариерно развитие и добро заключение на настоящото 
изследване: „Инвестицията в човешкия фактор се връща в качество. Нужно е 
мотивиране на персонала за развитие в кариерата и повишаване на 
квалификацията”. 
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Abstract. The purpose of this paper is to present an assessment method for the integrated 
competence of doctors based on 360° feedback. The medical organizations are assumed to 
be in the center of health care sector, hence the leading role of doctors in it. Regardless of 
the diversity and complexity of medical practice, its results could be subjected to 
management. The idea is that they could be significantly improved through the application 
of appropriate methodological tools for emotional and social competence training leading to 
new opportunities for an individual change as well as an organizational one. 
Keywords: integrated competence, doctor’s results, 360° feedback. 
 
1. Въведение 

С настъпване на новите икономически взаимоотношения след 1989 г. 
между стопанските субекти в България, постепенно започва да се полага 
основата на изграждането на нова здравна система. Този процес значително 
се ускорява с въвеждането на НЗОК като управленски орган през 2000г. и 
превръщането на здравните заведения в търговски дружества. И тук се 
заражда едно от основните противоречия, което не може да бъде успешно 
преодоляно и до днес - сблъсъка на етичния кодекс на лекарите, приемащи 
Хипократовата клетва, да полагат най-добрите възможни грижи за своите 
пациенти и новите изисквания поставяни от техните работодатели 
(обуславяни от разнопосочните  икономически, медицински и социални цели 
на здравните заведения). Един от начините да се преодолее това 
противоречие е изграждането на нови работещи взаимоотношения между 
лекар и пациент, които да се явяват основен фактор за осигуряване на 
качествена здравна услуга в българските здравни заведения. 

На базата на предишни публикации, където се дискутира изборът на 
подходящ концептуален модел за ролята на емоционалната (ЕИ) и социална 
интелигентност (СИ) в различните професии при развиването на интегри-
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рана компетентност1 се предлага изборът на изследователски метод за оценка 
[1, 2].  

Целта на доклада е да се  представи 360° обратна връзка като метод за 
оценка на интегрираната компетентност на лекарите, разширена чрез 
отчитане влиянието на емоционалната и социална интелигентност (Е§СИ). 
Използването на процедурата може да подпомогне за реализиране на 
организационна промяна в здравните заведения чрез доизграждане на 
професионалния профил на лекаря-специалист2. Тезата се базира на 
твърдението, че чрез привличане на обратна информация от множество 
източници, организациите придобиват по-пълна представа за ефективността 
на своите човешки ресурси и могат да я управляват. 

 
2. Описание на 360° обратна връзка като метод за оценка 

Методът е вече широко разпространен в управленската практика на 
Америка и Западна Европа. Основно негово предимство е, че дава възмож-
ност на всички членове на екипа да подобрят важни за тяхното кариерно 
развитие компетентности, които от друга страна са значими и за постигане 
целите на организацията. 

Същността на метода представлява управление и контрол на целия ор-
ганизационен процес и  позволява употребата му в различни професионални 
сфери чрез: 

● Управление на целия процес на оценяване; 
● Адаптиране на методиката в съответствие с компетенциите, важни за 

конкретната организация; 
● Прилагане като инструмент за непрекъснато развитие и усъвър-

шенстване в различни дейности и бизнес практики (обучение и развитие, 
търговия, здравни услуги, обслужване на клиенти и др.) 

Основните ползи, които може да донесе събраната информация за 
организацията, се свеждат до: 

● Изчерпателна преценка на силните страни и областите за развитие с цел 
подобряване ефективността на служителя и постиганите от него резултати, 

1 Интегрираната компетентност включва професионалната компетентност доразвита с 
емоционалната/социална компетентност (Е§СК). Тя би дала възможност на лекарите да реагират 
с адекватно поведение на непрекъснато променящата се среда и да постигат по-добри лични 
резултати. (бел.авт.) 
2 Интегрираният модел на компетентността, който от своя страна спомага за изграждането на 
цялостен профил на лекаря-специалист, необходим за реализиране в съвременната конкурентна 
среда е разработен от автора на базата на модела на SelleX и теоретичните постановки на D. 
Goleman в: Kostadinova I., D. Antonova (2014) Integrated system for improving professional 
competence taking into account the impact of emotional and social intelligence on doctors’ practice.// 
No XXI, pp. 88-94, ISSN 2344 – 6315. 
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които в последствие ще доведат до постигане на желаната организационна 
промяна; 

● Попълване на бази данни, чрез които да се оцени управленския ресурс 
на организацията; 

● Възможност за развиване и организиране на обучения въз основа на 
реалните нужди на служителите; 

● Възможност мениджърският екип да подобри комуникацията, както със 
своите ръководители, така и с подчинените, като открито се дискутират 
получените резултати и планираните мерки. 

Приложението на метода в организационното управление се основава 
на следните основни компоненти:  

• Оценка на представянето; 
• Преценка на силните страни и насоките за развитие; 
• Осъществяване на обратна връзка; 
• Поставяне на цели, които ще доведат до организационна промяна. 
В практиката 360° обратна връзка се е доказала като един от най-ефек-

тивните начини за получаване на балансирана оценка за силните страни и 
потребностите от развитие на човешките ресурси в дадена организация. 
Методът има висока степен на валидност при оценяване на мениджърите и 
служителите, тъй като мненията се получават от различни групи от хора 
(респонденти), с които оценяваните взаимодействат.  

Като недостатък може да се посочи, че ако топ мениджмънтът не се 
ангажира активно с отчитане важността на проблема и изграждане на 
последваш план за развитие на персонала, а решаването на проблема остане в 
ръцете само на специалистите по човешки ресурси, като техен ангажимент, 
съществува опасност да не се постигне желаната промяна в организацията. 
Напротив, може да се породи среда на недоверие и конфликти, спъваща 
постигането на положителен за организацията резултат [3, 4, 5]. 

 
3. Приложение на метода на 360° оценка при отчитане на  резултатите от 
лекарския труд  

В САЩ проучвания  на удовлетвореността на пациента е един от показа-
телите, който се включва в системата за атестиране на болниците. Пациен-
тите могат и трябва да участват при отчитане мненията за получаваната от 
тях услуга [5]. Това следва да се осигури от лечебното заведение, което 
активно да въвлича пациентите и да ги мотивира да се грижат за собствените 
си интереси по-добре, в сравнение с това, което са правили до момента на 
постъпване в здравното заведение за получаване на определена здравна 
услуга. Процесът на събиране на информация за оценяването, може да се 
извършва по различни канали, като неформални разговори, анкетиране, 
формално изслушване на пациентите и/или техни представители. 
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Подходящо средство, което може да се използва в този процес е анкетно-
то проучване. То може да се фокусира конкретно върху качеството на пред-
лаганата услуга и да покаже различията между основните участници в про-
цеса на реализиране на медицинската дейност [7]. Резултатите от това проуч-
ване благодарение на изградения от автора интегриран компетентностен 
модел могат да намерят директно приложение в работата на лекарите, а не да 
остават, като поредните информационни справки в общественото пространст-
во. 

 
4. Разработване на анкетна карта за 360° оценки на мениджърския екип, 
пациентските нагласи и самооценка на лекарите 

За целите на бъдещо проучване е разработена анкетна карта, за отчитане 
на интегрираната компетентност, в която професионалната компетентност на 
лекарите е обогатена с аспектите на Е§СК, като един от факторите, влияещи 
върху резултатите на лекарския труд.  

 Чеклистът е проверен в пилотно проучване сред малка група потребите-
ли и представители на лекарското съсловие, след което е приложен в същин-
ско проучване, проведено в 2 болници за пневмофтизиатрични заболявания. 

Три варианта на въпросника са адаптирани за самооценка на лекарите, за 
оценка от страна на мениджърския екип на болницата и за отчитане на 
мненията и нагласите на пациентите. Инструментът 360° оценка измерва 
ефективността както на стратегическите, така и на тактическите подходи, 
които мениджърите на болничното заведение използват за мониторинг върху 
работата на медицинския персонал. Анкетната карта е разработена в хартиена 
и електронна версия, която може да се попълва и онлайн за да бъде 
пригодена към конкретните нужди на изследваните организации. 

Тройният вариант на чек листа е част от инструментите за провеждане на 
научен експеримент в две болнични заведения за пневмофтизиатрични 
заболявания. Чрез 360° оценка се касае установяване на емпатичните умения, 
емпатичната акуратност, възможностите за контрол на импулсите и 
управление на взаимоотношенията на медицинския персонал. Приложен на 
територията на болниците, този инструмент е ценен с това, че позволява на 
лекарите да осъзнаят своите силни и слаби страни, да видят огледалния си 
образ и в същото време да установят нивото на влияние, което имат чрез 
получената информация спрямо своите ръководители, колеги, екип и 
пациенти. Т.е те имат възможност да видят частта, която наистина е важна за 
организацията, а имено тяхното реално влияние, а не собствените им 
намерения и личностно позициониране.  

Резултатите от прилагането на системата от анкети, осигуряват ценна 
обратна връзка за топ мениджърите на изследваните здравни заведения в 
посоката на:  

● Развитието на лидерски качества и умения у лекарите; 
● Ефективността на междуличностните взаимоотношения; 
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● Себепознанието на лекарите – те могат да възприемат по-добре своето 
поведение и да видят последствията от него през очите на своите ръководи-
тели, колеги и пациенти. 

● Ефективността на дейността в болниците чрез подобряване на Е&СИ 
на техните човешки ресурси. 

Тестването на лекарите е въз основа на тяхната самооценка. Останалите 
участници в социалния експеримент ги оценяват на базата на лични 
впечатления и опит. Разисква се личностното развитие на лекарите, като се 
прави подробен анализ на бариерите в тяхната работа и взаимодействието им 
с ръководство, колеги и пациенти. Изследването няма персонален оценъчен 
характер, анонимността на участниците е гарантирана, което е посочено още 
в началото на анкетната карта, за да могат да се постигнат достоверни 
резултати. 

 
5. Съдържание на анкетната карта 

Анкетата обхваща 12 показателя (всеки един включващ 10 твърдения), 
обобщени в 4 основни групи компетентности според теорията на Goleman за 
Е§СИ) [1]. Времето за попълване на анкетата е 30 мин. За ранжиране на 
отговорите е съставена 5-степенна Ликертова скала.  

Дванадесетте показателя са посочени по-долу, като за илюстрация са 
представени и част от конкретни въпроси във всеки раздел. Оценяваните 
компетенции са: 

 (1) Емоционално себепознание  
1. В разговор лекарите се стремят да отделят повече време, за да 

изложат своето мнение и идеи, отколкото да изслушат тези на другите. 
……………………………………………………………………………... 
10. Лекарите се объркват, когато преживяват едновременно различни 

емоции. 
(2) Себеувереност 
11. Ако имат възможност лекарите биха си избрали по-спокойна 

работа, дори и да е по-нископлатена. 
………………………………………………………………………… 
20. Лекарите разбират неписаните правила на организацията, в която 

работят. 
(3) Емоционален самоконтрол  
21. Лекарите са нетърпеливи на работното си място. 
…………………………………………………………………………… 
30. Лекарите търсят мнението на околните за своите силни и слаби 

страни. 
(4) Адаптивност 
31. Лекарите вярват, че бъдещето ще бъде по-добро от миналото. 
………………………………………………………………………….. 
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40. Лекарите винаги спазват правилата за поведение на публични 
места. 

(5) Ориентация към постиженията 
41. За лекарите постигането на целта е по-важно, отколкото 

последствията от действията им върху другите хора. 
…………………………………………………………………………… 
50. Лекарите искат да имат възможност за бъдещо кариерно развитие. 
(6) Оптимизъм 
51. Лекарите не се тревожат за бъдещето си. 
…………………………………………………………………………… 
60. Лекарите се ръководят от предразсъдъци по отношение на 

пациентите. 
(7) Емпатия 
61. Лекарите са егоцентрични. 
………………………………………………………………………….. 
70. Лекарите считат, че при конфликт, не може да се постигне 

ситуация, в която и двете страни да печелят. 
(8) Организационно познание 
71. Лекарите не поемат задачи подобряващи дейността и имиджа на 

болницата извън преките им задължения. 
…………………………………………………………………………… 
80. Работата и личните цели на лекарите взаимно се допълват. 
(9) Развитие на другите 
81. Лекарите обичат да работят с млади колеги. 
…………………………………………………………………………… 
90. Когато лекарите вземат погрешно решение, което се отразява на 

другите (от екипа), след това се извиняват. 
(10) Лидерство 
91. Лекарите разбират, че вероятносттаза успех е многопо-голяма, 

когато работят в екип. 
………………………………………………………………………….. 
100. Лекарите предпочитат рутинни дейности пред изненадите и 

непредвидените ситуации. 
(11) Управление на конфликти 
101. Лекарите своевременно разпознават зараждащите се конфликти. 
…………………………………………………………………………… 
110. Лекарите търсят активно причините за конфликтите. 
(12) Работа в екип 
111. Лекарите предпочитат да следват решенията на друг, отколкото 

да бъда водещи. 
…………………………………………………………………………… 
120. Лекарите вярват на своите преценки за хора и ситуации, дори 

когато са в противоречие с тези на околните. 
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Групите показатели (1) и (2) касаят себепознанието като елементи от по-
лето на взаимодействие между емоционалната и социална интелигентност; 
(3), (4), (5) и (6) се отнасят за самоуправлението; (7) и (8) оценяват социал-
ното познание и (9), (10), (11), (12) са за социалните умения [1]. 

 
6. Използване на анкетната карта в социален експеримент 

Както вече бе споменато, проведено е пилотно тестване за използ-
ваемостта на анкетната карта, след което са нанесени корекции при някои от 
въпросите.  Чеклистът се използва в същинско анкетно проучване по време 
на провеждан социален експеримент за установяване процеса на органи-
зационна промяна в резултат на подобряване на емоционалната и социална 
интелигентност на лекарските екипи след провеждане на подходящо 
обучение3 по метода на Goleman в СБАЛПФЗ “Димитър Граматиков“ - Русе и 
КПФЗ – Плевен [4, 8].  

Анкетирането се осъществява на входа и на изхода на експеримента, като 
се отчита предварителното състояние на изследваната професионална и Е§С 
компетентност на лекарите и последвалата промяна в резултат на обучител-
ния процес. На фиг. № 1 е показана последователността, която се следва в 
процеса на работа. 

Болницата е комплексна институция, функционираща в много сложна 
среда и е важно да се определи точният профил на лекаря, който ще може 
едновременно да се справя както с медицинските, така и с икономическите, и 
социалните задачи, поставени от ръководството за постигане на целите на 
организацията [6, 7]. 

Ключовата роля на лекаря в системата на здравеопазването и търсенето 
на нови подходи за повишаване ефективността на болничните заведения, в 
частност на СБАЛПФЗ “Димитър Граматиков“- Русе, изисква нов поглед 
върху взаимоотношенията между лекарите и администрацията, лекарския 
персонал и пациентите [2].  

Лекарският труд се характеризира с висока степен на специализация, 
диференциация, обхват и дълбочина и това го поставя в центъра на болнична 
та дейност [2, 10, 11]. За останалите медицински специалисти (лаборанти, 
рехабилитатори), административен и помощен персонал това не важи в 
такава степен. Отчитайки сложния характер на лекарския труд, авторът 
представя система от критерии и показатели, които да отразят тези особенос- 

3Методиката за обучение и усъвършенстване на компетентността на лекарите с отчитане 
влиянието на Е§СИ с цел подобряване резултатите на лекарския труд, която разработва автора се 
базира на тестовете SETT, МЕТТ, GERT, MiniPONS и RE³ (work), препоръчвани от Consortium 
for research on emotional intelligence in organizations (CREIO) D. Goleman. Тя е представена в (1;2).  
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Фиг. 1. Концептуален модел на социален експеримент за доказване влиянието на 

Е§СИ върху интегрираната компетентност на лекарите 
 
ти и да дадат възможност за осъществяване на положителна организационна 
промяна чрез действията на лекарите4.  

Изградена е тезата, че устойчива организационна промяна може да бъде 
постигната само, като се отчита мнението на всички основни участници в нея 

4 Системата от критерии и показатели разкриваща многоаспектността на лекарския труд е 
представена подробно в разработката Kostadinova I., D. Antonova , Ibidem, pp. 95-101 

Социален експеримент за установяване процеса на 
положителна организационна промяна 

Цел на експеримента 

Изследователски хипотези 

Време на провеждане-септември 2014-юни 2015 

Средство за провеждане-обучение чрез тестове 

Място на провеждане- СБАЛПФЗ-Русе и КПФЗ-Плевен 

Базова организация—СБАЛПФЗ “Димитър 
Граматиков“-Русе 

 
1. Снимка на състоянието на организацията 

по комплексни показатели (икономически, социални, 
медицински).(дек. 2013) 

2. Профил на лекарите в базовата 
организация преди експеримента (януари 2014) 

- Входяща анкета самооценка на лекарите 
- Входящо анкетиране на пациентите 
- Входящо анкетиране на мениджърският 

състав 
3. Провеждане на експериментално обучение 

по методиката на Goleman 
- SETT и МЕТТ  
- GERT 
- MiniPONS и RE³(work) 

4. Отчитане на резултатите за промяна в  
профила на лекарите след експеримента (юни 2015) 

- Последващaaнкета самооценка на 
лекарите 

- Последващо aнкетиране на пациентите 
- Последващо aнкетиране на 

мениджърският състав 
- Снимка на състоянието на организацията 

по комплексни показатели след приключване на 
експерименталното обучение 

5. Съпоставка на резултатите от анкетиране 
то и снимката на състоянието с предходния период за 
установяване на организационна промяна 

6. Експертни оценки 
7. Потвърждаване или отхвърляне на 

основната хипотезата и подхипотези на експеримента. 
8. Предоставяне на работен доклад на 

ръководството на СБАЛПФЗ -Русе 
9. Изводи и препоръки 

Контролна организация- КПФЗ-Плевен 
 

1. Снимка н а състоянието на организацията по 
комплексни показатели (икономически, социални, 
медицински).(дек.2013) 

2. Профил на лекарите в контролната 
организация преди експеримента (януари 2014) 

- Входяща анкета самооценка на лекарите 
- Входящо анкетиране на пациентите 
- Входящо анкетиране на мениджърският 

състав 
3. Отчитане на резултатите за състоянието на 

профила на лекарите след експеримента в базовата 
организация (юни 2015) 

- Последващо aнкета самооценка на лекарите 
- Последващо aнкетиране на пациентите 
- Последващо aнкетиране на мениджърският 

състав 
- Снимка на състоянието на организацията по 

комплексни показатели след приключване на 
експерименталното обучение в базовата организация 

4. Съпоставка на резултатите от анкетира нето и снимката 
на състоянието с предходния период за установяване на 
организационна промяна 

5. Експертни оценки 
6. Потвърждаване или отхвърляне на основната хипотезат  

и подхипотези на експеримента 
7. Предоставяне на работен доклад на ръководството на 

КПФЗ-Плевен 
8. Изводи и препоръки 
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– мениджъри, лекари, пациенти. При формирането на единната система, 
трябва да се вземе предвид проследяването на комплексния характер на 
дейността (като пример може да се посочи, че някои от задълженията, 
изпълнявани от лекарите за постигане на поставените икономическите цели 
на болничните заведения, напълно си противоречат с медицинската и 
социална насоченост на техния вид дейност), за да може да се направи реална 
оценка на ефективността.  

Системата включва три основни критерия (икономически, социални и 
медицински) по които могат да се сравняват резултатите, за да се установи 
настъпването на положителна организационна промяна в здравното 
заведение. Групата на икономическите показатели включва: нормиране на 
лекарския труд; общи показатели на здравното заведение; подобряване 
качеството на живот на лекарите и пациентите; потребителска удовлетво-
реност на пациентите и др.      

В настоящото проучване се следят: нормата на обслужване; нормата на 
времето; подобряване качеството на живот на лекарите и пациентите; потре-
бителска удовлетвореност на пациентите; ниво на средната реална работна 
заплата; спазване на трудова дисциплина, изразена чрез работно време; 
отношение към пациентите (емпатични способности, умения за изслушване, 
разпознаване и управление на собствените емоции). 
 
7. Заключение 

1. Като обобщение може да се изтъкне, че представения инструмент 360° 
оценка подпомага усилията да се извърши сравнителен анализ на по-широка 
гама от фактори, влияещи върху дейността на лекарите в здравните организа-
ции, за да може да се направи по-задълбочено изследване на техните резулта-
ти и кореспондирането им с постиженията на болничните заведения. 

2. 360° оценка допълва методиката за отчитане на трите вида резултати 
(икономически, медицински и социални), които постига лекаря, тъй като 
осъществява дейността си в организация, чиито измерения са в същите тези 
три направления. Мнението на много специалисти е, че трябва да се обърне 
поне толкова внимание на емоционалната компетентност на лекарите, колко-
то се обръща и на финансовата проблематика в здравната ни система, за да се 
получи една успешна за работа (от страна на лекарите) и благоприятна за па-
циентите среда. 

3. Базирането върху получените резултати от анкетното проучване преди, 
по време и след провеждане на обучение за повишаване на Е§СК би дало 
възможност на лекарите и мениджърите да внесат съответните корекции в 
своето поведение. Това от своя страна ще рефлектира и върху цялостната 
дейност на здравното заведение и търсената в него положителна организа-
ционна промяна. 

4. Чрез представеният метод, който е само елемент от инструментариума 
на по-голямо изследване, ще може да се оцени Е§СИ на лекарите,  а като 
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следствие на получените резултати и да се управлява развиването на 
емоционалната и социална компетентност. Въвеждането на тези практики ще 
доведе до по-добро управление на знанието вътре в организацията с насоче-
ност към повишаване на резултатите от професионалната дейност на лека-
рите. 

5. Ако проблемът с личностното и професионално развитие на лекарите и 
в т.ч. на тяхната интегрирана компетентност продължава да се игнорира и не 
се включва в целите и задачите поставени за решаване пред българските 
здравни заведения, трудно може да се постигне качествено подобряване на 
резултатите им. Без тази промяна ще продължат да се правят реформи в 
българското здравеопазване, които да не дават възможност на работещите в 
тази сфера напълно да реализират своя професионален и личностен 
потенциал, а оттам това ще рефлектира върху намаляване ефективността на 
работата в здравните заведения като цяло. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГРАДСКИ ПЪТНИЧЕСКИ 
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EXAMINATION AND ANALYSIS OF OPERATIONAL 
SAFETY OF URBAN PASSENGER TRANSPORT AND 

UNDERGROUND 
 

Erdoan Hadjiev 
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”Todor Kableshkov” Higher School of Transport (VTU), Bulgaria, 
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Abstract. The subject of the study is the space location of interaction between human 
operator and management systems in the underground as well as the consequences for the 
transport process safety resulting from this interaction, i.e. the work of the operator wich 
using the underground technical equipment. Underground is a complex system of different 
technical devices, such as the proper functioning depends on the operator's work, 
environmental work environment, technical devices and their interaction in emergencies and 
disasters. 
Keywords: human operator; management systems; safety; interaction; technical 
equipment. 
 
1. Въведение 
    Целта е изследване и анализ на безопасността при експлоатацията на 
градски пътнически транспорт - Метрополитен. 
      Задачи - за постигането на поставената цел в рамките на разработката е 
необходимо да се решат следните задачи: 
 - анализ на моментното състояние на транспортната безопасност в 
Метрополитена;  
 - избор на методика за изследване влиянието на ергономичния аспект върху 
оператора; 
 - изследване и анализ на реакциите на човека-оператор при критични 
условия – природни бедствия, злонамерени действия и тероризъм при работа 
в Метрополитена. 
      Практическата значимост е да се определи от изведените конкретни 
решения и начини за усъвършенстване на системата за безопасност при 
отчитане потенциалните пропуски на субективният фактор, породени от 
недобри работни условия в Метрополитена. Необходимо е да се прилагат на 
практика такива методи и решения, за да се достигне желаният ефект от 
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дейността на изследване и управление на безопасността при експлоатацията 
на градски пътнически транспорт - Метрополитен. 
      Актуалност. Проблемът с причините и последиците от субективните 
грешки, породени от недобра ергономия е актуален, като се имат предвид 
трагичните последици и огромните финансови загуби [1]. Трябва да се 
анализират факторите на стрес на работното място, да се установят нови 
зависимости и причинно-следствени връзки, които влияят при 
експлоатацията на Метрополитена.  
      Целта на доклада е да се спомогне за разработване на подобрена 
методика за управление на ергономичния аспект, за да се подобри системата 
за безопасност при отчитане потенциалните пропуски на субективният 
фактор, породени от недостатъчно добри работни условия в Метрополитена. 
      Обект на изследването са грешките на персонала  при аварийни ситуации, 
бедствия и злонамерени действия в Метрополитена. Негативно влияние 
оказват и следните фактори: неопитност и ниска квалификация на 
служителите; прекалена самоувереност и реална оценка; психически 
отклонения и забавени реакции [2]. 

 
2. Видове произшествия, бедствия и рискове за Метрополитена. 
    2.1. Видове аварийни ситуации. Пострадалите в Метрополитена са 
основно: самоубийства и опити за самоубийство; опити за убийство на друг 
човек; симулации за самоубийство; падане и подхлъзване по стълбите, 
пероните и ескалаторите на Метрополитена, водещи до травми /сътресения 
на мозъка, комоцио, счупвания на част от опорно-двигателния апарат, 
мускулно-ставни увреждания, изкълчване, натъртване, охлузване, порезни и 
прободни ра́ни и др./. 
      Бедствия и рискове за Метрополитена са: земетресение; наводнения; 
радиоактивно замърсяване и обгазяване; ураганен вятър, снегонавявания и 
обледяване; пожар в метростанциите, тунелните участъци и влаковете; 
аварии при транспортен режим; терористичен акт и др. 
      В различните страни се самоубиват по различни начини и причини. В 
България годишно около 1100 човека слагат край на живота си, като в 
последно време зачестиха инцидентите в Метрополитена. Водещите причини 
са: семейни неразбирателства и недоразумения; любовни разочарования; 
мизерия, отчаяние и безизходица; раково болни в последен стадий; болни от 
шизофрения, циклофрения и манио-меланхолна психоза. 
      Съществува и явлението „суицидален шантаж” – мним опит за 
самоубийство с цел изнудване. Депресията е задължителен елемент при 
опитите за самоубийство, както и генетичната обремененост. Особено опасен 
е човекът-камикадзе. 
2.2. Идентифициране на опасностите при извършване на дейностите по 
работни места и при използване на работното оборудване [3].  
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* Опасности, произтичащи от организацията на работния процес и работните 
места: 
 - спъване, подхлъзване и падане при движение в района; 
 - работа в ограничено пространство; 
 - работно място при недобър микроклимат;  
 - работа с видеодисплеи; 
 - извършване на повтарящи се операции /монотонност/;  
 - нападение от външни лица;  
 - работа при отклонения от установените ергономични и хигиенно-
физиологични норми на организация на работните места и организация на 
труда; 
 - работа в условия на стрес; 
 - работа при недостатъчно санитарно-битово осигуряване на работните 
места; 
 - земетресение; 
 - взрив; 
 - пожар. 
* Опасности, произтичащи от технологични процеси, работно оборудване и 
използваните материали:  
 - директен допир до тоководещи части и елементи;  
 - индиректен допир до тоководещи части /нарушена изолация/; 
 - силна изкуствена светлина, заслепяване; 
 - електромагнитно поле с висока честота; 
 - електромагнитно поле с промишлена честота; 
 - инфрачервени и ултравиолетови лъчи;  
 - контакт с химически вещества – канцерогени, мутагени, алергени и 
разтворители;  
 - контакт с химически вещества с разяждащ ефект /киселини и основи/. 
* Опасности, произтичащи от параметрите на работната среда. 
Нарушен микроклимат на работната среда е при: 
 - недостатъчно или прекалено отопление; 
 - наличие на топлоотделяне от технологичен източник; 
 - наличие на прах в работната среда; 
 - наличие на токсични вещества; 
 - наличие на производствен шум в работното помещение; 
 - наличие на вибрации в работната среда; 
 - недостатъчно, прекалено или недобро разположение на осветлението на 
работното място.  

 
3. Изследвания в областта на ергономичния аспект на надеждността и 
безопасността в Метрополитена 
3.1. Анализ на моментното състояние на транспортната безопасност в 
Метрополитена. 
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3.1.1. Възможни бедствия и рискове за обекта. 
 Земетресение. Метростанциите са осигурени конструктивно за 

земетресения до IX степен по скалата на MSK-64. При по-висока 
степен се очаква повреждане и разрушаване, предполага се 
прекъсване на елекрозахранването, нарушение във 
водоснабдяването, наводнение на станциите и тунелите.  

 Наводнения. Опасността може да възникне при необичайно силни 
дъждове, което може да доведе до невъзможност на помпените 
станции да изхвърлят водата и до заливане на подлезите, 
вестибюлите и тунелните участъци. 

 Радиоактивно замърсяване и обгазяване. Би могло да се получи при 
аварийна ситуация в АЕЦ „Козлодуй”, съпроводена с безконтролно 
изпускане в околната среда на газообразни радионуклеиди или 
трансгранични радиоактивни замърсявания. Обгазяване може да се 
получи и при пожар или терористичен акт. 

 Ураганен вятър, снегонавявания и обледяване. Снегонавяване е 
възможно да се получи само при стълбищата към подлезите, водещи 
към вестибюлите на станциите. При някои Метростанции над 
повърхността на земята са възможни деформации при ураганен 
вятър, както и обледяване на откритите участъци и станции. 

 Пожар в метростанциите, тунелните участъци и влаковете. 
Възникване на пожар е възможно при аварии в електрическите 
уредби, при непозволено използване на електронагревателни уреди, 
терористичен акт или в резултат на мълния при нарушена 
мълниезащита, от искри при ремонтни и заваръчни работи.  

 Аварии при транспортен режим. Дерайлиране или удар на подвижен 
състав и на неизправности в съоръженията и устройствата на 
Метрополитена. 

 Терористичен акт. Това е взрив, завладяване на транспортно 
средство, вземане на заложници, анонимна или явна заплаха за 
поставено взривно устройство, заплаха към машиниста или 
посегателство над него. 

      Резултатът от всяка съзнателна човешка дейност (производствен, 
преработвателен, транспортен, управленски или друг процес) зависи от 
влиянието на различни по вид и характер събития и явления, които са 
влияещи фактори. Вследствие ,,неблагоприятното” въздействие на даден 
фактор (например в Метрополитена, това е околната работна среда), 
разглежданата човеко-машинна система може да премине в състояние, при 
което възниква заплаха за живота и здравето на персонала и пътниците, или 
загуба на материални и духовни ценности.  
       Предмет на оценка са: 
 - работна среда – шум, вибрации, осветление, микроклимат, радиация; 
 - физическо натоварване – работна поза, продължителна физическа работа, 
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движения и използване на сила; 
 - химични вещества, газове, па́ри, прах; 
 - безопасност – при механично въздействие, височина, електрически удар, 
пожар, експлозии, химикали; 
 - ергономия на работното място и работния участък – разположение, 
размери, контролни уреди, информационни панели; 
 - биологични агенти – микроорганизми, бактерии, вируси, токсини; 
 - умствено натоварване и емоционално напрежение, свързано с възприемане 
на информация, постоянна работа с финансови средства; 
 - стрес – изисквания за контрол и способност за контрол; 
 - съдържание на работната дейност – времетраене на работните цикли, 
възможности за обучение; 
 - организационни фактори – работни смени, йерархични нива, социална 
подкрепа, стил на ръководство. 
      Научните изследвания, практическия опит и животът като цяло показват, 
че не е възможно абсолютното елиминиране на всички опасности [4]. 
      Поради тази причина възниква необходимостта за идентифициране и 
изучаване на възможните опасности с цел елиминирането им в известна 
степен – усилия, насочени, както по отношение на отделния индивид, така и 
относно обществото като цяло. 
      Внимателният анализ на статистическите данни относно възникнали 
инциденти дава възможност за следната най-обща класификация на 
съществуващите рискове [5]: 
 - естествени рискове на ежедневието (принципно приемливи рискове), които 
не са свързани с каквито и да било компенсации по отношение на 
изложените на тях хора. Това са неизбежни рискове, например: при критични 
условия – риск от подхлъзване и падане, електрически удар, природни 
бедствия, злонамерени действия, тероризъм и други при работа в 
Метрополитена; 
 - принципно предотвратими рискове, предлагащи директна компенсация 
(полза) на поемащите ги и са практически неизбежни, например: влошено 
зрение от липса на естествено осветление, белодробни заболявания от 
вентилационните шахти, отравяне с медикаменти при обработка с химически 
вещества на релсовия път в Метрополитена и др. 
3.2. Метод на относително категоризиране на опасностите. 
Същността на метода включва следните основни етапи: 
* Класификация на трудовите дейности 
       В рамките на този етап се сформира работен екип от специалисти, 
притежаващи знания и практически опит относно специфичните особености 
на трудовата дейност, която се извършва на съответното работно място. 
Екипът наблюдава и описва всички трудови дейности, които служителят 
извършва на работното си място. Препоръчително е дейностите да се 
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групират по удобен за оценяването им начин. Събира се необходимата за тях 
информация във връзка с оценката на риска. 
* Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности. 
       Характерно за този етап е установяването и анализирането на 
съществуващите опасности, възможните начини за тяхното въздействие и 
обектите, които могат да бъдат увредени.  
      С цел идентифициране на опасностите се прилагат следните подходи: 
 - наблюдение на трудовия процес. Наблюдението е насочено към 
конкретните действия и начините, по които те се извършват. Експертният 
екип обсъжда състоянието на работното място, възможностите за промяна на 
начина на работа и последствията от това относно възможностите за 
възникване на нови, непредвидени опасности. Препоръчително е 
наблюдението да се извършва при тясно сътрудничество с персонала; 
 - използване на анкетна карта. При този подход се разработват анкетни 
карти за установяване на проблемите при работа с технологичното 
оборудване и свързаните с това рискове за живота и здравето на служителите 
(електричество, вредни емисии, шум, вибрации, вредни лъчения и ред 
други). В зависимост от специфичните особености на работните дейности в 
Метрополитена, броят и съдържанието на анкетните карти може да се 
променя. Въпросите, съдържащи се в анкетните карти са насочени не само 
към установяване на опасностите за всяка дейност на работното място, но и 
към определяне произхода на всяка една опасност и съответно 
възможностите и готовността на персонала да въздейства (парира) на тази 
опасност. Препоръчва се за всяко работно място да се попълва такъв брой 
анкетни карти, колкото опасности са идентифицирани (установени). 
      Класифициране на трудовите дейности включва: изготвяне на списък на 
трудовите дейности на оценяваните работни места по длъжности и 
професии; групирането им по рационален за оценяването на риска начин; 
събиране на необходимата информация за тях - характерни опасности, 
нормативни разпоредби, мерки за защита и всякаква друга информация, 
необходима за оценяване на риска [6].  
        Класификацията на трудовите дейности се извършва от комисията за 
оценка на риска и оценителите на базата на: утвърдени щатни разписания; 
трудови задължения от длъжностните характеристики; технологични карти; 
правилници и предписания за отделните дейности в Метрополитена. 
Извършената класификация на трудовите дейности се отбелязва в 
класификатори, които са документация по оценката на риска и се съхранява в 
архива. 
 
4. Заключение 
      Крайната цел е да се подпомогнат мениджърите при изготвяне на 
адекватна програма и предприемане на конкретни действия за овладяване 
професионалните рискове при експлоатацията на Метрополитена, а в случай 
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на остатъчен риск – за предприемане на необходимите мерки за защита на 
персонала и пътниците [7]. 
    Основни резултати, получени от направените наблюдения са следните - 
използвайки метода на относителното категоризиране на опасностите са 
изследвани, индентифицирани и категоризирани рисковете на работното 
място в Метрополитена; 
      Анализирани са: класификация на трудовите им дейности; 
индентифициране на опасностите за този вид дейност; предписани са 
препоръчителни мерки за защита; предложени са ефективни колективни и 
лични предпазни средства; изследвани са аварии, злополуки и инциденти за 
избраните професии; изследвани са параметрите на работната среда и са 
сравнени с допустимите норми за безопасност и здраве при работа; 
направена е оценка на риска на работното място; въздействието на трудовия 
процес върху здравето и в частност, кои органи и системи са подложени на 
натоварване, както и възможността за възникване и предотвратяване на 
професионалните болести.  
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Abstract. Underground is a complex system of different technical devices, such as the 
proper functioning depends on the operator's work, environmental work environment, 
technical devices and their interaction in emergencies and disasters. Human factors 
manifested in the relationship of the transport system in the process of events caused by 
human acts or omissions that result in an accident, incident or event. In its turn, this allows 
the identification of critical tasks (potentially dangerous, with great potential for a human 
error) as well as of measures to improve the reliability of the respective operator. 
Keywords: Underground; system technical devices; interaction; emergencies; disasters. 
 
1. Въведение 
    Елементът „Човек” /човешкият фактор/ се характеризира с твърде сложна 
съвкупност от характеристики, които той проявява в процеса на изпълнение 
на поставените му задачи при условия на взаимовръзка и взаимодействие с 
останалите елементи от системата човек – машина – среда, ситуирани на 
работното място [1]. Възможността, т.е. надеждността на човека да изпълни 
задачата съгласно заданието, в т.ч. и по безопасен начин, се явява 
обобщаваща характеристика на човека. Познаването на факторите, които 
влияят на надеждното изпълнение на задачата от човека е важно условие, 
както за постигане на висока продуктивност, така и за създаване на условия 
на труд, които няма да доведат до високи нива на умора, стрес, злополуки 
или други увреждания на здравето на служителя [2]. 
      Изследването на човешкият фактор на персонала в Метрополитена се 
извършва в контекста на следните области: 
 - човешка грешка при изпълнение на задачата, причиняваща или 
позволяваща появата на произшествие; 
 - поведението на оператора в условията на контакта с опасната ситуация за 
нейното овладяване и/или избягване на вредата; 
 - провеждането на спасителни операции; 
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 - влиянието на личните и колективни предпазни средства и поддържащите 
живота съоръжения за нанасянето на вреда. 
      Целите на изследването на човешкия фактор са идентифициране 
грешките на персонала на Метрополитена и породените несъответствия на 
системите, причиняващи и/или допринасящи за човешка грешка. 
     Проблемът при изследване на транспортно произшествие се основава на 
постановката, че ако се изключат злонамерените действия и хулиганските 
прояви, винаги има някакви разумни съображения за човешкото поведение 
при изпълнение на определена задача [3]. Тези съображения са повлияни от 
характеристиките на човешкия фактор и от условията и обстоятелствата, при 
които той си взаимодейства с другите елементи на транспортната система в 
Метрополитена. Важно е тези съображения да бъдат изяснени, да се търсят 
положителни промени с оглед намаляване вероятността от подобни грешки и 
неблагоприятните им последици.  
 
2. Подсистеми, обезпечаващи нормалното функциониране на системата 
     Основните подсистеми, които обезпечават нормалното функциониране са 
системите за управление, контрол и безопасност на движението в 
Метрополитена са: 
* Електроснабдяване. Извършва се чрез изградени подземни 
тяговопонизителни подстанции, които трансформират променливия ток 10 
kV в прав ток 825V за движение на влаковете и променлив ток 380/220V за 
захранване на устройствета на автоматиката, санитарно-техническите 
съоръжения, вентилацията, осветлението и др. Осветлението е изкуствено, 
съобразено с архитектурните изисквания, осигурено е аварийно осветление, 
захранвано с акумулаторни батерии;  
* Системи за микроклимат. Това са основните и местни вентилации, 
водоснабдяването и климатизациите на метростанциите. Основната 
вентилация се осъществява по схема, отчитаща влиянието на подвижния 
състав. Вентилацията се осъществява от мощни вентилатори с реверсивно 
действие. Въздухът от специални въздуховземащи павилиони се засмуква 
(или изхвърля) и подава в Метростанцията по канали; 
* Пожароизвестителна система. Служи за оповестяване при възникване на 
пожар в служебните и складови помещения, тягово понизителните станции, 
пространството между тях, перона и вестибюлите. Откриването на 
евентуално възникнали пожарни ситуации се осъществява от йонизационно 
димни датчици и ръчни пожароизвестители. Пожароизвестителната 
инсталация се монтира при дежурния ръководител на станцията, където се 
намира и таблото за автоматиката, командвано от пожароизвестителна 
централа за изключване на вентилацията в застрашените зони. 
* План за защита при бедствия. Има за цел да се осигури: 
 - необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по 
предотвратяване на последиците от бедствия; 
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 - подготовка на личния състав за действия; 
 - начините на оповестяване и привеждане в готовност на персонала; 
 - управление на действията на персонала; 
 - редът за въвеждане на плана за действие и информиране на компетентните 
органи; 
 - редът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи на територията на Метрополитена. 
 
3. Видове бедствия и реакция на персонала 
• Земетресения. След преминаване на труса (около 60 сек), 
оперативният персонал извършва наблюдение за уточняване на обстановката 
– пострадали, пропуквания, разрушения, повреди по комунално-енергийната 
система и други. Оперативният персонал и наличните на смяна сервизни 
работници предприемат мерки за оказване на първа долекарска помощ на 
пострадалите и транспортирането им до болнични заведения, организират 
евакуация на пострадалите пътници от поразените зони. 
• Радиоактивно замърсяване и обгазяване. Общите мерки, които 
трябва да се предприемат, са: ограничаване пребиваването на персонала на 
открито (чрез което се намалява външното облъчване); възможно по-плътно 
затваряне на помещенията; предпазване от запрашаване и вдишване на прах 
при работа и пребиваване на открито; приемане на медикаменти, които 
възпрепятстват инкорпорирането на определени радионуклиди; ограничаване 
използването на вода за битови и питейни нужди; обработка (измиване, 
изкисване с честа смяна на водата, отстраняване на повърхностния слой на 
хранителни продукти, предимно от растителен произход, които са замърсени 
с радоактивни вещества); ограничаване и спиране за различен период от 
време на консумацията на хранителни продукти при недопустимо високи 
концентрации на радионуклиди в тях. 
• Задимяване. Персоналът извършва оценка на обстановката и 
набелязва мерки за отстраняване на причините. Прекратяват се работите на 
открито, поставят се защитни ограждения,  знаци и сигнали за безопасност 
при работа.   
• Наводнения. При повишаване нивото на водата на територията на 
станциите или тунелните участъци, персоналът изпълнява „Инструкция за 
реда на отстраняване наводнението на тунелите, тунелните съоръжения и 
вестибюлите на Метрополитена”.  
• Ураганен вятър, снегонавявания и обледяване. Основна задача на 
персонала е да поддържа достатъчна степен на проходимост в подходите и 
изходите на метростанцията.  
      Опасността може да възникне при необичайно силни дъждове, което 
може да доведе до невъзможност на помпените станции да изхвърлят водата 
и до заливане на подлезите, вестибюлите и тунелните участъци. 
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• Пожар в метростанциите, тунелните участъци и влаковете. При поява 
на локален пожар се предприемат действия по неговото загасяване с налични 
първични средства за целта. Ако няма възможност да бъде потушен с 
наличните сили и средства, персоналът на Метрополитена иска помощ от 
съответните органи, като се предприемат действия за осигуряване на 
подходите към горящия обект и недопускане разпространението на пожара. 

• Аварии при транспортен режим. При аварии персоналът действа 
съгласно „Инструкция за реда на действие на ръководния състав при 
нарушена нормална работа на Метрополитена” и „Инструкция за 
организация и действие на аварийно-възстановителните групи на 
Метрополитена”. 

•  Терористичен акт или заплаха от такъв. В случай на бомбена заплаха 
по телефона: служителят трябва да остане спокоен, да не прекъсва 
обаждането; по време на разговора да задава повече въпроси, за да може да 
установи сериозността на заплахата; след разговора да уведоми дежурния 
влаков диспечер, който да предупреди съответните служби; ако се прецени 
евакуация на служителите и пътниците. Ръководителят на постоянната 
комисия обявява евакуация и се действа съгласно Евакуационния план; след 
отстраняване на заплахата, персоналът се уведомява за това и се възстановява 
нормалната работа на Метрополитена. 

• При извършено терористично действие: оказване на първа 
медицинска помощ на пострадалите до пристигане на екип на „Спешна 
помощ” и други компетентни органи; извеждане на служителите и пътниците 
на безопасно място извън територията на обекта, като всички членове на 
работната смяна вземат участие в това.  

• Задължения на дежурните длъжностни лица и/или аварийните групи. 
Задачата на аварийните групи е: със собствени сили и средства и в 
сътрудничество със силите на екипите от единната спасителна система да се 
ликвидират последствията от бедствията и авариите в Метрополитена; 
опазване живота на пътниците и служителите; възстановяване графика за 
движение на влаковете; охраняване имуществото на Метрополитена и 
пътниците; предприемане на действия по ограничаване и локализиране на 
бедствието. 
      При радиоактивно замърсяване и обгазяване задълженията на дежурните 
длъжностни лица и/или аварийните групи е: ограничава пребиваването на 
пътниците и персонала на открито, за да се намали външното облъчване; 
плътно затваряне на помещенията; предпазване от запрашаване и вдишване 
на прах при работа и пребиваване на открито; ограничаване движението на 
влаковете в надземните части на трасето. 
• При обир или въоръжен грабеж: служителят да запази спокойствие; да 

не се противопоставя на престъпника; да се уведоми Полицията; да се 
помогне на пострадал. 
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• Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества: да се 
изпълняват указанията на Председателя на постоянната комисия за 
организиране и ръководство на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи (СНАВР) и на органите на Полицията и 
Гражданска защита; осигуряване с индивидуални средства за защита; 
извеждане на безопасни места; да не се пуши. 

 
4. Изследване за извършване на терористични действия 
    Тероризмът е предварително обмислено, политически мотивирано 
насилие, извършено с намерение да повлияе на обществото. При 
терористичните действия могат да се използват взривни вещества, химични 
и биологични оръжия.  
       Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си 
служи със страха́, посредством насилие или заплаха от насилие, за да 
постигне политическа промяна и/или значително негативно въздействие 
върху важни за държавата и обществото човешки и материални ценности. 
      Нито една държава не е в състояние да се справи с такъв проблем, какъвто 
е тероризмът. Това може да стане само при добро взаимодействие между 
различните държави. За да се противодейства ефективно на тероризма има 
две насоки. Първо – това са причините, които водят до това, определени хора 
да извършват терористични действия. Вторият аспект са всички мерки, които 
са насочени за преодоляване на последствията на тези действия, за да можем 
да противодействаме на тези действия. 
      За разлика от незаконните въоръжени формирования и криминалната 
престъпност, тероризъм има винаги, когато: 

- мотивите за извършване на престъпното деяние и це́лите имат 
политически искания; 

- извършителите са склонни към насилие или заплаха от насилие; 
- дейността е замислена да намери далечни психологически 

отражения, надхвърлящи непосредствената цел или 
непосредствените жертви; 

- последствията от дейността са с голямо негативно психическо и 
икономическо въздействие; 

- извършва се от организация с различен конспиративен ред или 
друга клетъчна структура, чиито членове не носят униформа и 
отличителни знаци; 

- дейността се извършва от група, която не се индентифицира с 
конкретна държава. 

       Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно 
планирани, като носят белезите на операция, която отразява конкретните 
це́ли и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е 
предназначена за определена аудитория. 
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       Тероризмът премина в качествено нов етап от своето развитие и придоби 
глобален характер. Той вече се използва не само като инструмент за 
постигане на конкретни политически цели в отделна страна или регионален 
конфликт, а е насочен към принципна смяна на съществуващата система на 
международни отношения. Цели́ се хаос и икономическа дестабилизация в 
страните – мише́ни и предизвикване на страх и психоза сред пътниците и 
служителите на Метрополитена, като в крайна сметка се преследва глобална 
криза и промяна на съществуващия ред. 
      Метрополитенът превозва около 400/420 хиляди пътници дневно, като с 
откриване на новата отсечка до летището, пътникопотокът нарасна с още 
около 110 000, т.е., над 500 000 пътника дневно. 
      Метротрасето пресича централната част на София, преминавайки в 
непосредствена близост до стратегически обекти – Президенството, 
Министерски съвет, Народно събрание, БАН и др. 
      При получено злонамерено анонимно обаждане, намерено самоделно 
взривно устройство или съмнителен пакет или изоставен багаж на 
територията на Метрополитена, с оглед предотвратяване или минимизиране 
на евентуални негативни последици – човешки жертви, материални 
разрушения, пожар, затруднения или срив на транспортното обслужване, 
работата в Метрополитена не се прекъсва и се уведомява незабавно 
влаковият диспечер. 
4.1. План за създаване на оптимална схема на организация за своевременно 
прогнозиране на обстановката и последствията от възникнали бедствия, 
аварии и терористична дейност. Планът е разработен, за да осигури 
ефективни локализационни, спасителни и ликвидационни работи в огнищата 
на поражение. 
      Основните задачи на плана са локализиране и ликвидация на възникнали 
бедствия, аварии и терористична дейност в потенциално опасни и рискови 
обекти на Метрополитена. 
      Прогнозиране на възможните кризисни ситуации са земетресение, 
снежни бури, поледици и обледявания, ураганни ветрове. 
      При земетресение и разместване на земните пластове е възможно 
пропадане и частични повреди по сградния фонд. 
      Ядрена или радиационна авария може да възникне вследствие от 
терористична дейност по способа на детонирането на ядрен материал, 
взривяване на „мръсна бомба” или разпръскване на радиоактивни вещества.  
      „Мръсната бомба” е взривно устройство, което комбинира радиоактивни 
материали с конвенционални взривове. Това са оръжия за масово поразяване 
– уран и ракети с невропаралитичния газ „зарин”. Основният ефект на такова 
оръжие е да всява страх. 
       Най-реалистична заплаха е някакъв тип радиационно оръжие. 
Относително лесно е да се разработи т.нар. „мръсна бомба”, която 
представлява комбинация от конвенционален взрив и радиоактивен 
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материал, като този тип оръжие не нанася много по-големи поражения от 
„обичайните” експлозиви. Що се отнася до химическите оръжия, заринът 
деградира бързо, ако не е чист. Може да бъде съхраняван от една до две 
години. Въпреки че остатъчните вещества са токсични, те не могат да бъдат 
ползвани като химическо оръжие. „Мръсната бомба” е най-вероятното 
средство за постигане на поразяващ ефект, изразяващ се в радиоактивно 
замърсяване. Това е взривно устройство, комбинирано с радиоактивен 
материал, с което се цели разпръскване на материала, определена от 
параметрите на взрива. Основен поразяващ фактор е радиоактивното 
поразяване, а вторичните фактори са - масова психоза, замърсяване на 
техника, съоръжения и материални средства, което ги прави негодни за 
използване, както и замърсяване на околната среда. 
      Обстановката се характеризира с повишаване на радиационния фон, 
замърсеност на почви, водоизточници, комуникации и облъчване на 
служители и пътници с доза над допустимата. 
      Промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни вещества. Такава 
опасност съществува от дейността на други предприятия, свързана с ра́зливи 
на химически вещества с опасно за здравето на хората действие. Изводът е, 
че при инциденти от подобен характер е трудно да се прави предварителна 
оценка на възможната обстановка, тъй като участват редица фактори, като – 
размер, мащаб, район, вид и действие на опасното вещество и др. 
      Би́ооръ́жие – например „ебола”, засега няма как ща́мът на вируса да 
бъде потвърден, освен с термодатчици, което е практически невъзможно в 
момента в Метрополитена. Дори да се установят висока температура, 
възпалено гърло, обща отпадналост, спазми в стомаха, болки в главата, 
мускулите и ставите, това може да е само грип.. 
      Биологичното замърсяване може да се предизвика от инциденти с 
микроорганизми, бактерии, вируси и др., които могат да причинят болести, 
смърт или неспособност за действие, както и от аварийно изтичане на 
трансформаторно масло. 
      При свлачища, в зависимост от размера на бедствието, щетите са сходни 
с тези, предизвикани от земетресение. При разместване на земни пластове е 
възможно пропадане на част от съоръженията на Метрополитена, 
възстановяването на които е трудно, продължително и свързано с големи 
финансови средства. 
      При възникване на пожар, трябва да се осигури спешна евакуация на 
пътници и служители, за които са предвидени следните мерки: осигуряване 
на необходимия брой изходи, с врати, отварящи се навън, по посока на 
евакуацията; обозначаване на пътищата за евакуация и изходите с указателни 
табели; поставяне на схеми за евакуация, съобразени с изискванията; 
поддържане на широчината на евакуационните пътища и недопускане на 
поставяне на материали и оборудване, както и други препятствия на 
евакуационните пътища; наличие на евакуационно осветление в обектите. 
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      Планът е разработен съобразно вида и мащабите на потенциалните 
застрашаващи фактори, възникнали при бедствия, аварии и терористична 
дейност. Изготвен е така, че всички участници да действат едновременно и 
да изпълняват функционалните си задължения, като се определят точно 
отговорностите и задълженията на ръководещите структури, участващи в 
провеждане на спасителните операции. 
      Цел на плана е да позволява създаване на оптимална схема на 
организация при провеждане на аварийни мероприятия, своевременно 
прогнозиране на обстановката и последствията от възникнали бедствия, 
аварии и терористична дейност, осигурявайки ефективни локализационни, 
спасителни и ликвидационни работи в огнищата на поражение.  
      Възможните бедствени ситуации на територията на Метрополитена са: 
земетресения; ядрена или радиационна авария; наводнения; промишлени 
аварии с отделяне на токсични вещества; биологично замърсяване; 
свлачища; пожари; обилни снеговалежи, снежни бури и заледяване; 
транспортни аварии; терористични актове, включително с употреба на 
оръжия за масово поразяване.  

 
5. Заключение 
    Най-важният извод е, че след всяко събитие, инцидент, произшествие, 
авария, брак, катастрофа, бедствие, самоубийство, опит за убийство, 
злонамерено действие, хулиганска проява или терористичен акт, 
задължително да се извършва оценка – до колко съответната мярка за 
предотвратяването им е била ефективна [4]. 
      Метрополитенът има своя принос за подобряване на безопасността, но 
много по-важно е (респективно се постигат по-добри резултати), когато се 
направи цялостно планиране и организиране на един постоянен процес на 
подобряване на безопасността във всичките му аспекти и участници – като 
се започне от регистрирането на проблемите, премине се към дефинирането 
на причините, поставянето на целите, избора на решенията и се стигне 
накрая до оценка на свършеното. 
      Адаптиране на управлението към условията на работа са: очакване какво 
ще се случи в предвидими ситуации; зачитане поведението на другите 
служители и пътници; въвеждане на теорията на зоните (несвободна – 
несигурна – потенциална опасност); спазване на правилата за движение и 
регулациите; (погледни напред, погледни наоколо, осигури си добра 
видимост); анализ на ситуацията с оглед осигуряване на най-подходяща 
реакция.  
      Относно здравнословното и лично състояние на оператора, целта е 
предпазване и установяване на рисковете, като очакваните резултати са: 
оценяване ефективността на работата от физическото и психическо 
състояние на оператора; намаляване на физическите наранявания, 
повишаване доверието в оператора и степента на поемането на отговорност. 
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За това е необходимо избягване на личния риск - физическо и психическо 
състояние и претоварване на опорно-двигателния апарат. Избягване на 
професионалния риск: ергономични принципи; движения и стойка; да се 
убедят операторите в наличието на риск.  
      Относно сигурността: да се преодолее криминалността и превоза на 
нелегални пътници, превантивно определяне и узаконяване на отговорността. 
Действие в извънредна ситуация: видове злополуки, справяне с извънредни 
ситуации, намаляване на загубеното за контрол и проверка време, 
подобряване увереността на оператора при обслужването, коректна 
обработка на документацията. Резултатите са: коректно обслужване на 
пътниците; намаляване броя на пререканията; подобряване имиджа на 
Метрополитена; ускоряване прилагането на нормите; намаляване броя на 
нещастните случаи и произшествия. 
      Относно управление на документите е необходимо: развитие 
взаимоотношенията с клиентите; подобряване уменията на оператора за 
представяне на собствените си умения; уважение към клиентите; управление 
на конфликтите и решаване на възникнали проблеми; докладване на 
възникналите трудности.  
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1. Въведение 

Ефективността на мениджмънта на човешките ресурси в областта на 
опазване на културното наследство има многоаспектно влияние. От една 
страна, не би могъл да бъде оползотворен пълноценно потенциалът на 
културния туризъм без опазване на обектите на движимото и недвижимото 
културно-историческото и археологическо наследство и тяхното изучаване. 
От друга страна, опазването на обектите на културно-историческото и 
археологическото наследство има отношение и към въпросите свързани с 
националната идентичност, както и с устойчивото развитие разглеждано като  
това което оставяме на бъдещите поколения. За България това също е въпрос 
и на международен ангажимент, предвид членството й в ЮНЕСКО, влияещо  
пряко на нейния международен авторитет, което има своите икономически и 
геостратегически ефекти.   

Предвид това, икономическите ефекти от опазването, изучаването и 
експонирането на обектите на културно-историческото и археологическото 
наследство не биха могли да бъдат пренебрежими. Ето защо ефективността 
на мениджмънта на човешките ресурси в областта на опазване на културното 
наследство, като моментно състояние, тенденции и модели за оптимизиране 
има множество икономически и управленски измерения, които биха могли да 
бъдат предмет и обект на научно изследване. 
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Целта на изследването е идентифициране на причините водещи до 
незадоволителната  опазване на българското културно-историческо 
наследство дължащи се на ниската ефективност на мениджмънта на 
човешките ресурси ангажиран с тази задача [1].  

 
Обект на изследване е публичната администрация отговаряща за опазване 

на българското културно-историческо наследство, а предмет на изследване 
са функционалните и структурни връзки и зависимости разгледани чрез 
съществуващият модел на управление на тази администрация. 

 
Тезата на настоящото изследване е, че промяна на настоящия модел на 

мениджмънта на човешките ресурси в областта на опазване на културното 
наследство би повишило ефективността на неговото опазване, изучаване и 
експониране, без да са необходими допълнителни финансови средства или 
алтернативно в условията на тяхното намаляване, което ще доведе и до 
ефективност на бюджетните разходи в тази област. 

 
Ограничителни условия при които е проведено настоящото изследване 

са неговия формат-доклад за научна конференция с ограничен обем и 
недостатъчната публична информация за човешките ресурси заети в музеите. 
Предвид това изследването е фокусирано върху централната публична 
администрация отговаряща за опазване на българското културно-историческо 
наследство в министерство на културата. 

 
Задачите които си поставя настоящото изследване са:  
- анализиране на влиянието на публичната администрация, като фактор 

свързан опазване на българското културно-историческо наследство; 
- извеждане на слабостите на модела на управление и функциониране на 

публичната администрация отговаряща за опазване на културно-
историческото наследство и препоръки за неговото подобряване. 

 
В методологичен план, предвид посочените ограничения е използван 

системния подход. На база на системният подход публичната администрация 
е разгледана като система състояща се от определени елементи и ендогенните 
и екзогенни фактори които влияят на нейното функциониране. 
Идентифицирани са слабите звена в тази система и са предложени мерки за 
оптимизирането им. 

 
Опазването на българското културно-историческо наследство е свързано с 

противодействието на престъпните и административно-наказателни деяния 
които засягат обектите съдържащи научна, културна и друга информация, 
която дава възможност за неговото изучаване и експониране.  
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Самото противодействие се осъществява извън органите на съдебната 
власт от публична администрация в състава на министерство на културата, 
министерство на вътрешните работи и отчасти на общините. Изучаването и 
експонирането се осъществява основно в научни институти, като НАИМ при 
БАН и музеи като НИМ, регионалните исторически и археологически музеи, 
общинските, частните и други специализирани музеи. 

Това оформя един съществуващ модел на мениджмънта на човешките 
ресурси в областта на опазване на културното наследство. Предвид това, за 
анализа ще бъде използван „7S” - модела на МакКинзи [2]. Той дава 
възможност за оценка и динамичен анализ на промените във 
функционирането на дадена производствена или административна система. 
Негов център представляват: структура, стратегия, системи, квалификация, 
стил, персонал и споделени ценности, а не класическите труд, капитал, земя, 
предприемачество, като възможност за анализ на организациите.  

„7S” - моделът е основан на разбирането, че една организация 
функционира оптимално, когато връзките между тези седем елемента са 
синергични и всеки един от тях е ефективен сам по себе си. 

Независимо от концептуалната йерархия на теорията на МакКинзи, 
предвид определия в увода обект на изследване като негов център ще бъде 
разгледан човешкият капитал, именован в „7S”-модела като „персонал” на 
организацията, пряко свързан със  „7S”- елементите - „квалификация” и 
„стил”. Ще бъде разгледано имплицитното въздействие на това динамично 
ядро на системата върху нейните статични елементи (структура, стратегия, 
система), а елемента „споделени ценности” ще бъде разгледан като свързващ: 

 
2. Персонал (Staff) 

Анализът на персонала ще започне с определяне според целените и 
постигнати резултати на необходимия оптимален брой служители на 
организацията сравнен с текущото положение.  

Според одобрените от Министерски съвет устройствени правилници, 
общия брой на персонала на централното управление на министерството на 
културата варира в периода за последните 15 години от 164 щатни бройки в 
началото на периода през 1999г. до 147 щатни бройки през 2014г., с най-
ниско ниво от 118 щатни бройки през 2005г. [3]. Числеността на 
министерството представлява 1% от числеността на цялата национална 
централна администрация [4]. 

Специализираните служители отговарящи пряко в рамките на 
централното управление на министерство на културата за опазване на 
културното наследство варират за периода от 10 щатни бройки в първата му 
част (1999-2009г.) до 19 щатни бройки във втората му част (2009-2014г.) с 
максимален брой за 2009-2012 г. от 21 щатни бройки. 

Служителите с подпомагащи функции на дейността на опазване на 
културното наследство и други основни задължения в рамките на 
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централното управление на министерство на културата варират за периода от 
0 за 1999г. до 12 щатни бройки през 2014г. 

Предвид това, може да се направи извод, че с дейността опазване на 
културното наследство в централното управление на министерство на 
културата са били заети като процент от общата численост: в началото на 
периода 6% през 1999г., в средата на периода 22% през 2009г. и в края на 
изследвания период 21% за 2014г. 

От тези данни се вижда, че вниманието към тази политика в рамките на 
общите дейности на министерството нараства, което обаче не кореспондира с 
по-добри реални резултати в областта на опазването на културното 
наследство. На практика в посочения период липса опазване на културното 
наследство в България и наказуемостта на деянията против културното 
наследство е в рамките на 1% спрямо общия брой посегателства [5]. 
 
3. Квалификация (Skill)  

Под елемента „квалификация”, в изследването се разбират онези 
съществени умения и способности на персонала, формирани на база 
образование, обучение и опит, които са необходими на организацията сега и 
в бъдеще. Освен ключовите умения и способности, в това изследване този 
елемент включва също така обучение, мотивиране, заплащане.   

За начина на назначаване на служителите в публичната администрация 
отговарящи за опазването на културното наследство (конкурс, 
преназначение, директно назначение) липсват конкретни данни в годишните 
доклади за състоянието на държавната администрация, както за разглеждания 
период (1999-2014г.), така и изобщо. Такива данни липсват и в другите 
публично достъпни официални източници. Предвид това, ще се приемат по 
аналогия общите данни за цялата администрация посочени в годишните 
доклади за състоянието на държавната администрация за разглеждания 
период.  

Според доклада за държавната администрация за 2013г., най-често 
използваният начин за заемане на длъжности от държавни служители в 
администрацията през 2013 г. е преназначаването на друга длъжност.  Така 
са назначени една трета от служителите. Същите са данните и от доклада за 
предходната година. 

Предвид гореизложеното, може да се предположи, че поне една трета от 
служителите в публичната администрация отговаряща за опазване на 
културното наследство биват назначавани без конкурс. Това поставя риск от 
назначаване на недостатъчно компетентни служители които отговарят само 
на минималните изисквания за длъжността и при една конкурсна процедура с 
участието на други кандидати не биха били класирани. 

Средната основна месечна работна заплата на реално заетите служители в 
централната администрация без функции свързани с усвояване на 
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еврофондовете към 1 септември 2012 г. достига 865 лв., което е с 15% по-
високо от средната работна заплата за страната [6].  

Няма отделни официални данни за атестирането на служителите 
изпълняващи функции свързани с опазване на културното наследство, затова 
за тях ще се ползват общите официални данни за администрацията 
включващи и тях. Според последните актуални публични данни от Доклада 
за държавната администрация за 2013г., най-голям е делът на поставените 
максимални оценки „Изключително изпълнение“ и „Изпълнението 
надвишава изискванията“ -45% за 2013г. Оценка „Изпълнението отговаря на 
изискванията” имат 52%. Като оценки свързани с неприемливо и 
недостатъчно добро изпълнение обхващат едва 3%. Данните за предходните 
години са подобни с общо отклонение до 3%.  

Тоест излиза, че близо половината (45%) от служителите на министерство 
на културата са преизпълнили съществено задълженията си, другата 
половина (52%) са изпълнили задълженията си така както трябва, а в същото 
време противодействието на посегателствата срещу културното наследство е 
под 1%.   

Това поставя редица въпроси за обективността на атестирането. 
Определено може да се направи извод, че заплатите им не кореспондират с 
постигнатите резултати.  

Предвид посочените по-горе ниски проценти на ефективност на работата 
на служителите с функции свързани с опазване на културното наследство 
следва да се установи какви са изискванията за тяхната квалификация и 
образование за да се изследва дали проблемите в тази област не водят до 
ниската им работна ефективност:  

Основният проблем за липсата на минимално достатъчна квалификация е 
липсата на изисквания в действащата нормативна уредба за специализирано 
образование свързано със спецификата на длъжността-експерт по опазване на 
културното наследство. 

Такова е съществувало за кратко през 2009г. в първоначалната редакция 
на чл. 16, ал. 4 от Закона за културното наследство, но няколко месеца след 
започване на неговото действие е отменено. 

 В общото законодателство има изискване единствено за минималното 
ниво на образование-бакалавър за ниските длъжности и магистър за по-
високите [7]. Не е посочен обаче изискван вид образование, т.е. археолог, 
архитект, юрист и др., каквито способности са полезни в специализиран 
административно-наказващ орган, какъвто е „Инспектората за опазване на 
културното наследство“ в министерство на културата. Поради това в него 
могат да попаднат напр.  композитори, педагози, спортисти които имат 
бакалавърска треньорска степен или музикална академия с магистърска 
степен. 
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Това кореспондира, както вече беше посочено по-горе с ниските 
резултати на публичната администрация отговаряща за опазване на 
културното наследство. 

Предвид това може да се направи извод, че липсва система за подбор на 
квалифицирани служители в публичната администрация отговаряща за 
опазване на културното наследство, която да осигурява минимално 
необходимото ниво на квалификация за нормално изпълнение на служебните 
им задължения. Предвид доброто възнаграждение, това привлича 
неквалифицирани специалисти, които се възползват от вратичките в 
законодателството за назначаване без конкурс-чрез преназначаване от 
техническа на експертна длъжност. 
 
4. Споделени ценности (Shared values) 

Под елемента „споделени ценности” в изследването се разбират 
вижданията за целта на организацията според нейните членове и силата на 
тяхното желание да работят за постигането на тази цел. Подпомагащо 
значение имат документите под формата на стратегии, норми и етични 
правила, които регламентират целта на организацията. 

Споделените ценности които обединяват служителите в публичната 
администрация отговаряща за опазване на културното наследство би 
трябвало да бъдат насочени към опазване на историческата памет, 
националната идентичност и научната и културна стойност на обектите 
съставляващи българско културно наследство [8]. 

В отчета за 2013г. на министерство на културата е посочено, че за цялата 
година инспекторите по опазване на културното наследство са съставили 
само 12 акта за установяване на административни нарушения в тази област, 
като не е посочено същите да са довели до издаване на наказателни 
постановления, т.е. реално санкциониране на виновните лица. 

За сравнение, инспекторите отговарящи за спазването на авторските права 
от състава на министерство на културата, които са по-малко от своите колеги 
отговарящи за опазването на културното наследство за същият период са 
съставили 180 акта за установяване на административни нарушения и във 
връзка с тях са издали 100 наказателни постановления за налагане на санкции 
[9]. 

Тоест от гледна точка на ефективност на постигнати резултати спрямо 
брой назначени служители отговарящи за дейността, резултатът измерен с 
реални наказателни мерки и издадени наказателни постановления поне за 
2013г. за която има официални данни гравитира около нула.  

А съизмеримо с по-малкия брой и много по-високата ефективност на 
инспекторите от същата администрация, но отговарящи за друга дейност-тази 
за спазване на авторските права, се доказва, че служителите ангажирани с 
опазване на културното наследство не са мотивирани и не споделят  
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ценностите към които е насочена тяхната работа и които са установени в 
Закона за културното наследство. 
 
5. Стил (Style)  

Под елемента „стил” в изследването се разбира начинът и подходът по 
който организацията се управлява от нейните ръководители. 

Стилът на управление може да бъде представен чрез честота на 
промените в устройствения правилник на министерство на културата, който 
определя броя и наличието или липсата на едно или друго административно 
звено. За разглеждания петнадесет годишен период, структурата на 
министерството на културата се е променяла изцяло с нов устройствен 
правилник на всеки 2 години и половина. 

Което означава, че всяко ново редовно или служебно правителство прави 
поне една пълна промяна в рамките на своя мандат. Това говори за липса на 
устойчив стил на управление и създава сътресение за ежедневната работа на 
служителите.  Изисква на първо място време от тях за да научат и разберат 
смисъла на всяка промяна, а на второ място при промяна на ръководителите, 
служителите да се приспособят към техните всеки път нови изисквания. 

Стилът на управление може да бъде представен и чрез нивото на 
използване на обратна информация за ефективността на организацията от 
нейните ръководители. Доколко те се влияят при управленската си дейност 
от постигнатата ефективност. 

На интернет-страницата на министерство на културата за разглеждания 15 
годишен период са представени отчети само за 6 от тях, голяма част от които 
звучат шаблонно и неясно. 

Тоест стилът на управление не предвижда данъкоплатците да бъдат 
достатъчно информирани как се харчат бюджетните средства осигуряващи 
опазването на културното наследство, свързани с историческата памет, 
националната идентичност, международния авторитет на България и  
културния туризъм. 
 
6. Стратегия (Strategy)  

Под елемента „стратегия” в изследването се разбира наличието на 
дългосрочен план определящ целите на организацията и необходимите 
ресурси за тяхното постигане. 

Като дългосрочен стратегически документ в областта на опазването на 
културното наследство е заложено да бъде Националната стратегия за 
развитие на културата.  

Трябва да се подчертае, че до подготвяне на настоящото изследване, 
такава приета официално няма. Съществува проект на стратегията от 2011г., 
който е представен на публично обсъждане и от тогава - четири години този 
проект се доработва, променя, но не се приема. 
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В тази връзка, Законът за културното наследство за шестте години от 
както е приет е изменян 14 пъти, което създава пълна непредвидимост и 
неустойчивост на политиката по опазването  на българското културно 
наследство. Ако имаше стабилен национален стратегически документ който 
да очертава линията на развитие и нормативната уредба щеше да бъде много 
по-стабилна и устойчива. 
 
7. Система (System)  

 Под елемента „система” в изследването се разбират взаимосвързаните 
процеси в организацията моделирани от нейните процедури. 

 Системните процеси по опазване на културното наследство в 
министерство на културата са погрешно нормативно заложени: 

Според чл. 15 на Закона за културното наследство, инспекторите по 
опазването на културното наследство имат изцяло и само контролни 
функции. 

От друга страна обаче, Устройствения правилник на министерство на 
културата (2014 г.) недопустимо доразвива закона, като в чл. 23, ал .1, т. 2 
задължава инспекторите да извършват едновременно „предварителен, текущ 
и последващ контрол“, което е пълно сливане на функции, конфликт на 
интереси и липса на обективност. 

На следващо място, Устройствения правилник на министерство на 
културата (2014г.) недопустимо доразвива закона, като в чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 
14 и т. 15 задължава инспекторите да издават разрешителни, които на 
основание чл.15 от Закона за културното наследство в последствие те самите 
после трябва да контролират. 

Всичко това води до пълно погрешно структуриране на системните 
процеси в областта на опазване на културното наследство, което е 
самостоятелно основание обясняващо постигнатите ниски резултати в тази 
област. 
 
8. Структура (Structure)  

Под елемента „структура” в изследването се разбира начина по който 
елементите на организацията се съотнасят един към друг хоризонтално и 
вертикално, централизирано или равнопоставено и т.н.  

Както беше изяснено в предходната точка разглеждаща системните 
процеси, дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ в 
състава на министерство на културата сама контролира себе си, като издава 
разрешителни документи и в същото време осъществява предварителен, 
текущ и последващ контрол върху тях. 

От друга страна, в състава на министерство на културата съществува цяла 
една дирекция „Културно наследство“ установена в чл. 24 от Устройствения 
правилник на министерството (2014г.), която нито издава разрешителни 
документи, нито ги контролира. От многобройните й правомощия става ясно, 
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че е нещо като луксозна канцелария която препраща към различни други 
звена получената информация или дава становища които не са крайни актове. 

Това е напълно погрешна структура, при която една дирекция е 
пренатоварена (Инспектората) и незаконосъобразно слива функции по 
издаване на разрешителни и предварителен, текущ и последващ контрол 
върху тях, а друга дирекция (Културно наследство) няма пълноценни 
функции и играе ролята на канцелария. 

Това обяснява ниските контролни резултати на инспекторите, които са 
претрупани с издаване на административни разрешителни и нямат време за 
контрол. 

За да бъде законосъобразна структурата на министерство на културата 
занимаваща се опазване на културното наследство, Инспектората по опазване 
на културното наследство следва да осъществява единствено текущ и 
последващ контрол без издаване на разрешителни документи, а дирекция 
Културно наследство следва да поеме издаването на административните 
разрешителни документи. 
 
9. Заключение 

Основните изводи от изложението са: 
- числеността на служителите които се занимават с опазване на 

културното наследство в рамките на министерството на културата в 
разглеждания петнадесетгодишен период нараства, но това не кореспондира 
с подобряване на контрола; 

- при увеличаване числеността на служителите отговарящи за опазване на 
културното наследство трябва да се спазват икономическите постулати 
свързани с пределните единици - т.е. всяка допълнителна единица трябва да 
носи подобряване на резултата и ефективността и нови служители да се 
назначават само, ако това води до по-добър резултат измерен спрямо 
досегашния; 

- липсват нормативни изисквания за специализирана квалификация на 
служителите отговарящи за опазване на културното наследство, което 
обяснява ниските постигнати резултати; 

- липсата на обвързаност на атестирането на служителите отговарящи за 
опазване на културното наследство с постигнатите от тях резултати води до 
демотивираност и неефективност; 

- стилът на управление се характеризира с голяма динамичност, липса на 
устойчивост и непредвидимост; 

- липсват стратегически документи като национална стратегия за развитие 
на културата, което води до нестабилност и честа промяна на нормативната 
уредба; 

- системата и структурата са погрешно конструирани - Инспектората 
контролира сам себе си и е пренатоварен с издаване на административни 
актове, докато дирекция Културно наследство играе ролята на канцелария. 
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Като извод, подобряването на ефективността на мениджмънта на 
човешките ресурси в областта на опазване на културното наследство би 
могло да се осъществи с прилагане на предложените в настоящото 
изследване препоръки. 
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Abstract. An information technology has been developed for the solution of some of them. 
It is based on an original statistic approach for developing a thesaurus for the specialty – a 
specified form of qualification characteristic. Sufficient educational content (necessary and 
complementary) is determined in order to ensure the quality of the preparation. A model in 
the form of a directed graph is developed so as to meet the basic didactic requirements for 
system, purposefulness, logical justification, scientific rigor, actuality, accessibility. The 
developed information technology can be applied after the respective adaptation in different 
universities for training in various fields, degrees and forms of education. 
Keywords: problems of higher education, descriptors, thesaurus, model of the system of 
study contents, directed graph. 
 
1. Въведение 

В съвременните условия образованието се превърна в решаващ фактор 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, за постигане на социално-
икономическа интензификация, интеграция и глобализация на 
цивилизованото общество [1]. Висшето образование, като основна негова 
компонента, е призвано да формира висококачествена подготовка за 
интензивно развитие на науката и културата. То придобива ключова роля за 
ускоряване просперитета на всички развити страни чрез научно-приложни 
изследвания, внедряване на иновации и др. 

Анализът на дейността на съвременните образователни институции 
показва, че планирането и управлението на качеството на висшето 
образование съществено изостават от съвременните изисквания на теорията 
на управление на сложни системи. За решаване на възлови проблеми все още 
масово се използва традиционно наложил се логико-интуитивен, а не 
рационален подход. Практически не се прилагат постиженията на „високи" 
технологии за управление качеството на подготовката. Тези слабости 
съществено понижават ефективността на процеса на обучение и намаляват 
конкурентоспособността на висшите училища, особено в условия на 
демографски срив. 
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В настоящата разработка се предлага информационна технология за 
комплексно рационално планиране и управление качество на подготовка 
съобразно потребностите на социално-икономическото развитие. Основава се 
на съвременни достижения на системно-функционалния анализ, теория на 
управлението, дидактически теории и др. Основа е за рационални 
управленски решения за удовлетворяване на актуални и бъдещи социално-
икономически потребности, за интензификация на обучението във висши 
училища др. 

2. Възлови проблеми на системата на висшето образование 
Болонският процес ясно определи основния предмет на дейност на 

институциите в Европейското пространство за висше образование – 
производство на висококвалифицирани специалисти по различни научни 
области, професионални направления и специалности за ясно разбираеми и 
сравними образователно-квалификационни степени чрез формиране на 
професионално ориентирани знания, умения и компетентности, нагласи и 
поведенчески дейности и др. с различни видове учене - формално, 
неформално и самостоятелно [1, 2, 3].  

За разлика от технологиите, използвани в други производства, в 
образователните технологии все още не се наблюдават възлови иновации, 
които да водят до съществени подобрения в качеството на подготовката. 
Иновации във висшите училища и сега не липсват, но те главно са насочени 
към повишаване достъпа на младото поколение към масовизация и 
демократизация главно чрез прилагане на електронни форми за 
дистанционно обучение [4]. Съществуващата технологична инертност и 
консерватизъм във висшите училища могат да се обяснят с много причини, 
основна от които е липса на адекватни интензионални критерии за 
обективизирано оценяване (измерване) качеството на подготовката. Това 
сериозно препятства студентската мобилност и градивната конкуренция 
между отделните образователни институции. Болшинството висши училища 
разчитат на качеството на реализация на своите „продукти”, но много повече 
акцентират на социална атрактивност и престиж. За привличане на повече 
студенти те се рекламират с виоск рейтинг и добро материално-техническо 
осигуряване и значително по-слабо засягат внедряването на иновативни 
технологии за осигуряване на качество в подготовката. А предлагане на 
ефективни дидактически иновации с използване на съвременни 
информационни технологии не липса, но те “отлежават” в научни 
публикации, губят актуалност и безвъзвратно “загиват” без да намерят 
необходима реализация [5,  6,  7,  8,  9]. 

Комплексният анализ на организацията на системата на висшето 
образование в развитите страни показва необходимост от решаване на 
следните основни и специфични проблеми: 
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• Рационално определяне номенклатурата на професионални 
направления и специалности в съответствие с прогнозни (за по-продължител-
но време) социално-икономически потребности от квалифицирани специали-
сти, както по количество, така и по структура за различни образователно-
квалификационни степени. Неудовлетворителното решаване на проблема е 
причина за диспропорции (понастоящем някои специалности са със 
значителни дефицити, докато в други има излишък от специалисти) между 
потребностите на социално-икономическото и технологично развитие у нас и 
стратегически направления на Европейския съюз. Поражда съществени 
трудности за осъществяване на пълноценна професионална реализация на 
позиции, изискващи висша квалификация, увеличава безработицата сред 
висшистите, снижава приобщаващия растеж на младото поколение и др. [1].; 

• Изработване на адекватни квалификационни характеристики на 
специалисти с висше образование по професионални направления и специал-
ности за различните образователно-квалификационни степени, позволяващи 
определяне на конкретизирано учебно съдържание за висококачествено 
образование. Ако проблемът не е задоволително решен, се получават 
недопустими различия между получаваната квалификация и изискванията на 
пазара на висококвалифициран труд, затруднява свободното движение на 
студенти в образователното пространство; 

• Избор на съвременно и перспективно учебно съдържание, 
необходимо и достатъчно за осигуряване на качествена подготовка и рацио-
нално определяне на логическата му структура (обвързаност). Неудовлетво-
рителното решаване на проблема поражда трудности при удовлетворяване на 
днешни и утрешни социално-икономически и технологични потребности, 
при овладяване на учебния материал, подтиска аналитични качества и 
предопределя механично запаметяване на фактологична и фрагментарна 
информация, ограничава мобилността след завършване; 

• Разпределяне на учебната заетост - нормативно заделения ресурс 
от академично време (хорариум) между учебните дисциплини и между 
отделните видове учебни дейности (лекции, семинари, практически занятия, 
курсови работи, проекти, учебни практики, стажове, самоподготовка и др.) за 
различните форми на обучение (редовна, задочна, вечерна и дистанционна). 
Незадоволителното структуриране на учебната заетост води до неравномерно 
учебно натоварване - време, от което студентите обикновено се нуждаят, за 
да приключат всички учебни дейности [3]. Вследствие овладяването на някои 
дисциплини се съпровожда с повишено умствено напрежение. При тяхното 
преподаване дори понякога се налага съкращаване на учебно съдържание, 
необходимо за качествена подготовка, а преподаването на други дисциплини 
се съпътства с недостатъчно интензивно използване на аудиторни часове; 

• Определяне на оптимална хронологична последователност за 
методически обосновано преподаване на отделните учебни компоненти 
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(теми, раздели, дисциплини) в съответствие със изискванията на логическата 
обвързаност на учебното съдържание и с оглед на облекченото му усвояване. 
Нарушаването на логическите връзки между компонентите води до завиша-
ване на рецептурността (догматичността) и е причина за нетрайно формирани 
знания и умения. Неудачно определената хронологична последователност 
може също значително да затрудни овладяването на учебното съдържание 
поради несъобразяване с естествените изисквания на процеса на забравяне; 

• Разпределяне на учебните дисциплини по семестри. Неудовлетво-
рителното решаване на проблема води до диспропорции в съотношението 
между фундаментална, специална, специализираща и практическа подгото-
вки и следователно - до нарушаване на хармоничното професионално 
израстване на обучаваните, до по-ниската им адаптация към конкретни 
изисквания на заемани позиции (работни места) и др.; 

• Разпределяне на учебното натоварване чрез изработване на разпи-
сания на аудиторните занятия (лекции, семинари, упражнения, лабораторни 
работи и др.) за студентски потоци, семинарни и лабораторни групи и др. с 
указване на конкретни преподаватели, учебни зали, лаборатории и др. Неза-
доволителното решаване на проблема също води до неравномерно учебно 
натоварване, до неуплътняване на аудиторното време на студентите и на 
академичния състав, до неефективно използване на материално-техническата 
база във висшите училища, до неравномерно разпределение на различните 
видове изпитни процедури (изпити, текущи оценки, зачоти и др.) и др. 

Измежду множеството нерешени проблеми има редица съществени, на 
които все още се отделя малко внимание както от преподаватели, така и от 
ръководни институции. Ключов от тях е проблемът за оптимизиране 
съдържанието на подготовката по определена специалност и неговата 
адекватност с функционалните изисквания на професионалната реализация. 
Той поражда се главно от нерационалния подход, използван при изработване 
на основна учебна документация. 

Традиционно наложилата се практика за изработване на учебни 
програми води до редица методически проблеми: наличие на информационни 
непълноти и/или информационни „излишъци” в учебното съдържание; 
неактуалности и липса на изпреварваща подготовка; информационно 
дублиране между отделни дисциплини, отсъствие на оптимално интегриране 
и коопериране между тях и др. 

Масово използваната “технология” за изработване на учебни планове 
поставя други нерешени проблеми, свързани с интензификация на учебния 
процес, задълбочено формиране на трайни научно-приложни знания въз 
основа на логико-методическо преподаване, оптимално разпределяне на 
заделения времеви ресурс (хорариум) между отделните учебни дисциплини, 
равномерно учебно натоварване на студентите в течение на срока на 
обучение и др. 
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Налице е парадокс - висшитe училища обучават (при това не лошо) 
специалисти за научнообосновано и рационално решаване на сложни 
проблеми, а същевременно “търпят” интуитивни неоптимизирани решения на 
възлови проблеми в собствените си организации. 

Все още не се прилагат строго обосновани информационни технологии 
(методики) за оптимално решаване на проблеми, свързани с планиране на 
процеса на обучение, т. е. за подбор и за систематизиране на учебно 
съдържание по професионални направления и специалности. Липсата на 
стройна теория се компенсира от дългогодишна практика, богат опит и 
научна интуиция на академичния състав (вкл. катедрени, факултетни, 
академични и др. съвети), който изработва и утвърждава учебни планове и 
учебни програми. 

Справедливо е да се отбележи, че резултатите не са лоши. Доказателство 
е успешното реализиране на множество добри специалисти с висше 
образование у нас и в чужбина. И ако проблемите се считат за нерешени, то е 
защото изискванията, които поставя съвремието са твърде високи и 
постигнатото равнище вече не удовлетворява. 

3. Технология на изработване на оптимизирани учебни програми и 
учебни планове 

В разработката е включено съкратено представяне на информационна 
технология за рационално изработване на оптимизирани учебни програми и 
учебни планове за определена специалност. Поради ограничения обем тя е 
описана във форма на обобщени процедури. Те се състоят от функционални 
(операторни) блокове, всеки от които включва четири основни компонента: 

П - постъпление - всичко необходимо за да се реализира съответната 
функция от процедурата; 

Ф - функция (оператор, дейност) – целево трансформиране на 
постъплението чрез конкретни методи (определени най-общо), които следва 
да се подразбират от съответни специалисти; 

С - средства (реквизити) - минимално необходимо логистично 
осигуряване (специалисти, софтуер и др.) за осъществяване на съответната 
функция; 

Р – целеви резултат, получаван при изпълнение на функцията 
(оператора, дейността) от процедурата. 

Обобщените процедури на информационната технология обхващат 
следните основни етапи: 

Етап 1. Определяне на учебно съдържание, необходимо за пълноценна 
подготовка (фиг. 1), чрез изработване на тезаурус на специалността - 
експлицитно определена квалификационна характеристика за определена 
образователно-квалификационна степен във вид на списък от най-често 
използвани дескриптори (еднозначно определени ключови думи) [5]. 
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П
Множество от специалисти, практикуващи по съответно професионално направление 
(специалност) в бизнеса, държавни и общински администрации, висши училища и др. 

Ф
Рационален избор на водещи специалисти в качеството на еталони за подготовка по 
професионалното направление (специалността).

С Независими екперти с висока степен на компетентност и практически опит.

Р
Списък на избрани водещи специалисти-еталони за подготовка по професионалното 
направление (специалността).

П

Научно-приложни информационни (литературни) източници (монографии, студии, 
статии, сайтове и др.) и документация (проекти, отчети, нормативи и др.), които 
ползват и/или произвеждат специалистите-еталони при реализация на позиции по 
професионалното направление (специалността).

Ф
Избор на представителни (репрезентативни) извадки от научно-приложните 
информационни (литературни) източници и документация. Определяне на 
относителните честоти на тяхното ползване и/или произвеждане.

С Водещи специалисти-еталони (1.1. Р.).

Р
Представителни извадки от специализирани информационни (литературни) източници 
и документи с относителни честоти на ползване или произвеждане.

П
Представителна извадка на ползваните (произвежданите) от специалисти-еталони 
научно-приложните информационни (литературни) източници и документация (1.2.Р.).

Ф
Извличане на дескриптори (ключови думи) и техните честоти на срещане в научно-
приложните информационни (литературни) източници и документация. 

С
Статистическа извадка от студенти по специалността и софтуер за изработване на 
вариационен ред от дескриптори (ключови думи), сортирани по честоти.

Р
Вариационен ред от избрани дескриптори (ключови думи), сортирани по относителни 
честоти в низходящ ред.

П Списък на дескриптори (ключови думи), сортирани в низходящ ред (1.3.Р.).

Ф
Допълване (отпадане) на дескриптори в зависимост от прогнози за еволюция (разви-
тие или замиране) съдържанието на професионалното направление (специалността).

С Водещи специалисти-еталони (1.1.Р).

Р
Тезаурус на специалността - списък от актуални и перспективни дескриптори, 
сортирани по относителни честоти в низходящ ред.

1.1.

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.1. С

1.
1.

 Р

1.2. П

1.
2.

 Р
1.

3.
 Р

1.
4.

 Р

1.3. C

1.1. П

 

Фиг. 1. Процедура за изработване тезаурус на специалността за определена 
образователно-квалификационна степен 

Етап 2. Еднозначно разпределяне на необходимото учебното 
съдържание от тезауруса на специалността по (задължителни, избираеми и 
факултативни) учебни дисциплини, методико-логическото му структуриране 
(обвързване) чрез въвеждане на допълнителни дескриптори и 
конкретизирани (вътрешнодисциплинни и междудисциплинни) връзки за 
рационално изработване на методически обосновани тематични планове 
(фиг. 2), включващи достатъчно (необходимо и допълнително) учебно 
съдържание за качествена подготовка по [6, 7, 8, 9]. 
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П Тезаурус на специалността - списък от дескриптори, сортирани в низходящ ред.

Ф
Разпределяне на дескрипторите по учебни дисциплини чрез маркиране за 
принадлежност към тях.

С Водещи преподаватели (титуляри) по учебни дисциплини.
Р Списък на дескриптори, маркирани по учебни дисциплини.

П Списък на дескриптори, маркирани по учебни дисциплини (2.1.Р).

Ф
Арбитриране разпределението на многократно маркирани дескриптори и 
разпределяне на немаркирани дескриптори по съществуващи и/или нови дисциплини.

С Водещи преподаватели с научна подготовка и методична ерудиция.

Р
Списъци на дескриптори, еднозначно разпределени по учебни дисциплини заедно с 
относителните им честоти.

П Списъци на еднозначно разпределени по учебни дисциплини дескриптори (2.2. Р).
Ф Утвърждаване на изработените списъци от дескриптори по учебни дисциплини.
С Катедрени, факултетни, академични и/или др. съвети.

Р
Утвърдени списъци на дескриптори - необходимо учебно съдържание, задължително 
за изучаване по учебни дисициплини.

П
Необходимо учебно съдържание - списъци на дескриптори, задължителни за 
изучаване по учебни дисициплини (2.3. Р).

Ф
Въвеждане на минимален брой допълнителни дескриптори за методично осигуряване 
логическа системност на учебното съдържание.

С
Водещи преподаватели по учебни дисциплини с висока методична подготовка, 
извадка от студенти, катедрени съвети.

Р
Тематични планове по учебни дисциплини - структурирано учебно съдържание с 
минимален брой допълнителни дескриптори и отстранени самоцелни дескриптори.

Етап 1. Из        
П

Тематични планове по учебни дисциплини - достатъчно (необходимо и 
допълнително) учебно съдържание по теми и раздели (2.4.Р).

Ф
Определяне на необходими видове занятия (лекции, семинари, лабораторни работи, 
практики и др.), на необходими времена за тяхното провеждане и кредити за тяхното 
усвояване според изискванията на ЕСТК.

С
Водещи преподаватели по учебни дисциплини с висока методична подготовка, 
извадка от студенти, катедрени съвети.

Р
Програми по учебни дисциплини - учебно съдържание по теми и раздели с 
определени видове учебни занятия, времена за тяхното провеждане и кредити за 

П
Тематични планове по учебни дисциплини (2.4.Р), времена за провеждане на 
учебните занятия и кредити за тяхното усвояване (2.5Р).

Ф
Логическо структуриране на учебното съдържание по специалността чрез 
ориентиран граф с върхове - учебни модули и с връзки - логически зависимости.

С
Водещи преподаватели с висока методична подготовка, широка научна култура и 
познания по системология, моделиране и теория на графите.

Р
Модел във вид на ориентиран граф на логическата структура на учебното 
съдържание, матрично представен чрез съседства и/или инциденции.

П
Модел във вид на ориентиран граф на логическата структура на учебното 
съдържание (2.6.Р).

Ф
Подреждане на учебните модули (теми, раздели, дисциплини) във верига (наредба) 
без нарушаване на логическата им обвързаност.

С Специализиран софтуер.

Р
Линеаризирана структура на учебното съдържание на равнище модули (теми, 
раздели, дисциплини) във вид на верига (линейна наредба, допустима пермутация).

2.7. 

2.1.

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.1. С

2.
1.

 Р
2.

2.
 Р

2.
3.

 Р
2.

4.
 Р

2.3. C

2.2. С

2.4. C

2.
5.

 Р

2.5. C

2.
6.

 Р

2.6. C

2.7. C

2.
7.

 Р

 
Фиг. 2. Процедура за логическо структуриране (обвързване) учебното съдържание 

на специалността 
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Етап 3. Разпределяне (разкрояване) на учебната заетост - заделения 
ресурс от академично време (нормативно определен срок за обучение по 
специалността за съответна образователно-квалификационна степен и форма 
на обучение), т. е. структуриране на хорариума (фиг. 3) [10]. 

П
Линеаризирана структура на учебното съдържание - верига (линейна наредба) от 
учебни модули (2.7.Р) с времена за преподаване и кредити за усвояване (2.5.Р).

Ф
Изработване на итерация за разпределяне на учебните модули по семестри при 
отчитане на необходимите времена на занятията, разпределените кредити и 
академичния срок за обучение на образователно-кварификационната степен..

С Специалисти по оптимизация (оптимален разкрой) и специализиран софтуер.

Р

Итерация (вариант) за разпределяне на учебни модули по семестри, удовлетворяващ 
критериите: спазване на срока за обучение, допустимо учебно натоварване, 
ненарушаване на системността във времето, минимални отклонения от 
необходимите времена, допустим брой изпитни процедури в семестър.

П
Итерация за разпределяне на учебни модули по семестри с времена и кредити по 
видове учебни занятия (3.1.Р).

Ф
Определяне на семестриалните хорариуми на видовете занятия по учебни модули в 
зависимост от срока на обучение и допустимото учебно натоварване.

С Специалисти по оптимален разкрой и специализиран софтуер.

Р
Хорариуми и кредити за видовете занятия на отделните учебни модули на 
специалността.

П
Тезаурус (1.4.Р), модел във вид на граф на тематичните планове (2.7.Р), необходими 
времена за преподаване (2.4.Р) и кредити за усвояване (2.4.Р).

Ф
Съкращаване (разширяване) на дескрипторния състав на модулите (в зависимост от 
техните честоти и обвързаност) и коригиране съдържанието на тематичните планове 
на занятията за вместване в реалния хорариум и учебно натоварване.

С
Водещи преподаватели по учебни дисциплини, извадка от студенти, катедрени 
съвети.

Р
Съкратени (разширени) тематичните планове на занятията по учебните дисциплини с 
коригирани времена и кредити.

П
Съкратени (разширени) тематичните планове на занятията по учебните дисциплини с 
коригирани времена и кредити.

Ф
Изработване на коригираща итерация за разпределяне на учебните модули по 
семестри, удовлетворяваща изискванията за достатъчен хорариум и учебно 
натоварване

С Специалисти по оптимизация (оптимален разкрой) и специализиран софтуер.

Р
Учебен план - окончателен вариант за разкрой на академичния срок за обучение и на 
допустимото учебно натоварване.

3.1.

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.1. С

3.
1.

 Р
3.

2.
 Р

1.
3.

 Р
3.

4.
 Р

2.4. C

3.1. С

3.1. С

 
Фиг. 3. Процедура за разкрой на хорариума (академичния срок на 

обучение) 
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Важна предпоставка за качествено разработване на основната учебна 
документация е интегралната количествена оценка на информационна 
значимост на отделните компоненти на учебното съдържание. Тя може да се 
определи в два аспекта – прагматичен и системен [9]. Прагматична значимост 
имат само необходимите дескриптори от тезауруса на специалността. 
Нейната оценка зависи от честотата на използването им в практическата 
дейност. Системна значимост имат както необходимите, така и допълнителни 
дескриптори. Оценката й се определя в зависимост от техния принос за 
обосновано логико-методично изграждане на системата на учебното 
съдържание. Поради ограничения обем конкретната процедура по 
определяне на интегралната информационна значимост на достатъчните 
компоненти на учебното съдържание не е предмет на настоящата разработка. 

Окончателното изработване на основната учебна документация на 
специалността за съответна образователно-квалификационна степен и форма 
на обучение (редовна, задочна, вечерна или дистанционна) става по формати, 
приети в съответното висше училище. Тя включва квалификационна характе-
ристика (с приложение тезауруса на специалността), учебен план с указани 
видове учебни дейности (лекции, семинари, практически занятия, курсови 
работи, семестриални проекти, обучителни практики, учебни стажове, 
изпитни процедури и др.) и учебни програми с подробни тематични планове 
по отделните учебни дисциплини. Утвърждаването (валидирането) й се 
осъществява от оторизирани звена в академичния състав и водещи 
специалисти по професионалното направление (специалността). Въз основа 
на тях се разработват основните документи, изискуеми от ЕСТК – курсов 
каталог, формат на академична справка, издавана за мобилност на студенти 
края на всеки семестър и/или академична година и др. [3]. 

4. Заключение 
Представената информационна технология се основава на 

концептуалния принцип, че всеки специалист с висша квалификация е особен 
вид продукт, който се реализира в определена пазарна ниша - администрати-
вни или фирмени (бизнес) организации със сродни дейности. Оттук 
непосредствено следва, че институциите в образователното пространство 
трябва да разполагат със специализирани функционални звена, с предмет на 
дейност непрекъснато изучаване на възможностите (пазара) за реализация на 
обучаваните (произвежданите) от тях специалисти, с качеството на търсената 
подготовка и с количествата, осигуряващи оптималната им професионална 
реализация по професионални направления (специалности).Изучаването на 
качествените характеристики на търсените специалисти води до създаване на 
стандарти за качество на тяхната подготовка във вид на конкретни знания, 
умения, нагласи, поведенчески дейности, стил на мислене и др. 

Тези стандарти ясно експлицират образователните цели и могат да 
получат признание чрез специфични акредитации, извършвани от браншови 

422



сдружения (асоциации), потребители на завършили по съответни 
професионални направления и специалности. Така пълноценно могат да се 
удовлетворят изискванията за въвеждане на европейски измерения на 
качеството на подготовката, залегнала в концепцията „Болонски процес” [1]. 

Разработена въз основа на системно-функционален подход, 
предложената информационна технология за рационално осигуряване 
качество на подготовката на специалисти с висше образование в известна 
степен има универсален характер. Със съответно адаптиране тя може да 
намери приложение за ефективно организиране на процеса на обучение за 
различни професионални направления, специалности, специализации, 
образователно-квалификационни степени и форми на обучение. 
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Abstract. The huge volume of information surrounds the society every minutes. That 
getting more difficulty in the useful communication, even in the work place. A lot of 
process's descriptions, procedures, rules, orders and so forth have to be presented 
adequately by the management and accepted correctly from the work force. Often that is a 
big challenge and impacts strongly to the personal's and organization's performance. 
Infographic applying is a suitable tool for better understanding more important issues and 
improve the performance in effective and efficiency context. Even more this contributes to 
enhance the individual motivation and commitment, to optimal responsibilities distribution 
and to clear personal goals and tasks, following the time schedules and to keep the 
sustainable high quality and competitiveness. Implementing this approach into high school 
education processes we realized the positive effect in our performance. 
Keywords: (5-6 keywords) HRM, commitment , information, performance, productivity, , 
infographic. 
 
1. Въведение 

Съвременното общество е претоварено с информация от всякакъв 
характер, която ни заобикаля и затруднява във висока степен общуването и 
комуникацията между хората. Особено силно това се усеща в работната 
среда, където комуникацията между сътрудниците е силно усложнена и на 
практика затруднена. Формализирането на служебната комуникация на ниво 
интранет или и-мейлна връзка в известна степен облекчава обмяната на 
необходима информация, но изисква средно около 25% от работното време 
на един работещ за приемане, прочитане и отговор на имейли. 
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Друг много сериозен резултат от претрупването с информация е и вече 
трудното постигане и поддържане на висока концентрация на хората особено 
в срещи с обсъждания, дискусии, генериране на идеи или чисто такива за 
свеждане на информация. Работната документация все по-често 
представлява книги, справочници, наръчници за вътрешните процеси и 
процедури в организацията, като се разчита на заинтересованата страна да 
прочете тези купища хартия и да придобие представа кога, какво и как да се 
извършва. Изследванията показват, че хората могат да бъдат концентрирани 
върху разглеждана тема около 15 - 20 минути, след което центърът на 
внимание се измества в друга насока. Възприемането на информацията се 
превръща в сериозно предизвикателство на мениджмънта в организацията. 

Последните тенденции са към опростяване на дългите текстови описания 
на процеси,  процедури и правила и превръщането им в блок схеми и 
инфографики, като се цели максимално улеснено възприемане на 
необходимата информация за осъществяване на дейността на работното 
място, в работната среда на отдела и в цялата организация. 
 
2.  Символите в основата на разпространението на информацията 

"Най-голямото нововъведение в историята на човечеството не били 
каменните сечива, нито стоманения меч, а изобретяването на символичните 
образи." 

Началото на съвременната цивилизация е обвито в мистерии и неясноти. 
Тогава, когато не е имало писменост и дори разговорна реч, древните хора са 
комуникирали помежду си по някакъв начин. Изобразявали са събития, 
които са искали да представят възможно най-разбираемо като са рисували 
символи и картини по стените на пещерите и правели малки фигурки от 
камък или глина. Най-старата фигура на Венера датира отпреди 35 000 г., 
открита в пещерата Холе Фелс, най старата изрисувана "творба" открита до 
момента е на възраст 39 000 г. в пещерата Алтамира - Испания. Сечива и 
"предмети на изкуството" отпреди 100 000 г. са открити в пещерата Бломбос 
в Африка [1]. Открити са стотици рисунки и фигурки в различни части на 
Африка и Европа и би могло да се постави въпроса, "Защо им е било нужно 
на древните жители от палеолита да ги създават?" Коментарите на историци 
и археолози са обширни и всеобхватни, но би могло да се предположи, че 
това е бил начин за споделяне на изживявания, на история, на опит с 
останалите съжители. Всъщност това е форма на комуникация в племенната 
структура на тогавашното общество, използвана поради липсата на словесна 
или писмена възможност. 

Развитието на цивилизацията продължава и през следващите векове 
потребността от разбираемо общуване нараства с огромни темпове. До 
изобретяването на различните азбуки основната форма на комуникиране е 
чрез рисунки. 
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През средновековието в Европа Kатолическата църква засилва своето 
влияние и търси подходящи форми за популяризиране на учението и 
естествено за потискане на свободолюбивите пориви на населението. По-
голямата част от това население обаче е неграмотно. Как да му бъдат 
вменени правилата, съдържанието на библията и всички църковни атрибути? 
Проблемът е за всички вероизповедания. Хилядите иконописи и стенописи 
се оказват най-популярният и ефективен начин да се достигне до съзнанието 
на хората. "Църковното изкуство не само възвеличава светилищата и 
вдъхновява вярващите, то трябва ограмотява паството, необразовано в по-
голямата си част. Така, макар и без текст, обаятелните илюстрации на важни 
моменти от Евангелията и на разказите за живота на светците "просветляват 
невежите", запознават новото поколение с принципите и историята на 
християнството" [2]. 

Появата на протестантството разяжда както устоите на Католическата 
църквата, така и предизвиква осезателна потребност от подобряване на 
начините на комуникиране между хората. Обособяват се по-големи селища, 
в които се концентрира населението, обменят се идеи, т.е. информацията се 
разлива [3]. Необходимостта от повече образованост и знания става все по-
силна. Първата отпечатана библия на Мартин Лутер изиграва съществена 
роля в подтика на хората да се учат да четат и пишат, а предприемаческият 
дух инспирира потребността и от извършването на по-сложни изчисления, 
знания и умения, присъщи до този момент предимно на отделни 
представители на човешката раса. Илюстрациите към литографските 
отпечатъци продължават да бъдат основна форма за разпространение на 
информацията. 

Анализирайки ролята на изкуството през различните периоди на 
развитието на цивилизацията, учените правят релацията с появата на 
комиксите, като средство, както за развлечение на по-възрастните, така и за 
образование на децата, които все още не могат да четат. Разказите чрез 
картинки и рисунки придобиват широки мащаби в края на деветнадесети и 
началото на двадесети век. Те се превръщат и в силен инструмент за 
запознаване на работещите с действията, които трябва да извършват на 
работното си място, нещо за което е необходимо доста време да бъде 
осъзнато и оценено и да замести постепенно дългите и сложни работни карти 
и инструкции. 

Съвременното общество. Навлизането на интернет технологиите в 
живота промени драстично навиците за общуване, начинът на предаване на 
информацията, служебните отношения. Една актуална статистика показва, че 
само за една година от 2013 до 2014 г. в интернет пространството са се 
включили около 316 млн. нови потребители и към края на 2014 г. вече има 
над 3 млрд. души или около 40,4% от световното население. Размяната на 
електронни съобщения достига до около 137 млн. броя всяка минута. 
Появата на социалните мрежи усложни още повече информационната среда, 
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в която живее съвременния човек. За една минута статистиката  е 
умопомрачаваща: 600 хил. влизания в Facebook, 433 хил. изпратени 
съобщения в Tweeter, 4,19 млн. търсения в Google, 306 часа качени в  
Youtube, 14 добавени песни в Spotify, 450 клипа в Vine, 3400 публикации в 
Pinterest, наред с това се качват около 67 хил. снимки. Едно претрупано с 
информация общество. Информация, която не може да бъде усвоена, 
информация, която в по-голямата си част е и безполезна. В тази статистика 
не се отчита работата на телевизията, радиото, които също допринасят за 
информационния хаос. За хората е трудно, дори невъзможно да отсяват, от 
това което ги заобикаля кое им е потребно и кое не. Насим Талеб в своята 
книга "Антикрехкост" [4], предрича срив на цивилизацията, предопределен 
от отчуждението, от пренасищането с информация, от намаляващата връзка 
лице в лице между хората. Може да се коментира, в негативен план, как този 
смлян и опростен информационен поток води да намаляване на четенето на 
книги и до креативността на индивида. Справките в Гугъл, ни лишават от 
това да бъдем "откриватели" и да се опитваме да запомним полезни и важни 
неща. В една от своите дейности, авторите на доклада установиха, че висш 
мениджър от една компания търсеше в интернет формулата за изчисляване 
на хипотенузата на правоъгълен триъгълник (Питагор). Подобни парадокси 
се наблюдават ежедневно в различни области. 

Какво се случва в работната среда на организациите? Допреди десетина 
години, един средностатистически мениджър ежедневно получава и отговаря 
на около 150 и-мейла, като за тази цел използва до около 25% от работното 
време [5]. Същевременно за тоталното обсебване на хората от 
информационния поток и интернет, може да се даде емблематичният  пример 
за свръх информираност и организацията на работното място на маркет 
мениджъра на Майкрософт. През целия ден на главата му е инсталирана 
видео камера, която регистрира всичко, което той извършва на работното си 
място, оборудвано с три големи монитора, показващи данни от различните 
бизнеси на компанията. С цел "икономия" на време по тялото му са накичени 
датчици, регистриращи сърдечна дейност, температура, кръвно налягане и 
др., за да не се "губи" време за наблюдение на здравословното състояние. 
Тази информация се предава в реален режим в медицински център за 
мониторинг и архивиране в базата данни. 

Интранет се превръща в основно средство за комуникация на работното 
място. "Разумните" цели на тази форма на работа са да се достигне до 
необходимите адресати по възможно най-ефективния и ефикасен начин, да 
остане запис за проведената комуникация - сведени разпореждания, отчетени 
действия и за разпространение на необходимата информация до персонала. 
Проблемът възниква с обема на "необходимата" информация. 
Мениджмънтът на организациите приема тезата, че всичко което е 
публикувано във вътрешната информационна система би трябвало да бъде 
прочетено, разбрано и прилагано. Това са инструкции, ръководство, бизнес 
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процеси, процедури, правила, лица за контакти и прочее. Презумпцията е, че 
след като така или иначе един човек е назначен на съответната позиция, 
негова отговорност и задължение е да се запознае с всички необходими 
документи и документации. Но както вече беше споменато, хората не обичат 
да четат. Те предпочитат да питат и го правят. Смисълът на информацията, 
предоставена в интранет пространството се загубва или тя просто става 
безполезна. 

 
3. Комуникацията, предизвикателство пред  продуктивността на 
хората и на организацията 

Световната статистика представя данни, които са в значителна степен 
нерадостни. Около 80% от проблемите, съществуващи в организациите се 
дължат на лоша или грешна вътрешна комуникация. Друга статистика 
показва, че около 40% от всички издадени документи, фактури, писма и 
прочее в рамките на едно денонощие в света са сгрешени и се налага да 
бъдат коригирани. 

Очевидно е, че в практиката съществуват множество "възможности" за 
допускане на грешки, които в значителна степен намаляват ефикасността на 
работата на персонала. Тенденцията за въвеждане на автоматизирани 
системи за управление на информацията е повишаваща се. В данните, 
представени на Табл. 1. за България се наблюдава тренд на нарастване на 
броя на организациите, които използват автоматизирани системи за обмен на 
данни в рамките на предприятието. Релацията между нарастването на този 
брой с нарастването на продуктивността (Брутен вътрешен продукт и Брутна 
добавена стойност) на едно заето лице в националната икономика Табл. 2.  
би могла да се интерпретира в контекста на благотворното влияние на едната 
върху другата.  

 
Табл. 1. Предприятия, използващи автоматизиран  

обмен на данни в рамките на предприятието 

  
2008 2009 2010 2011 2012 

Брой Брой Брой Брой Брой 

Общо 8 781 8 980 10 389 11 532 12 421 

По големина на предприятията: 
10 - 49 заети лица 6 581 6 276 7 693 8 789 9 719 

50 - 249 заети лица 1 836 2 278 2 279 2 331 2 259 

250 + заети лица 364 427 417 413 443 
Източник НСИ 2015 г. 
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В тази статистика не могат да бъдат отчетени други съществени фактори 
като мотивация и ангажираност на хората към процесите, поради трудното 
отчитане на такава корелация. Измервания, направени по време на атестация 
и оценявания на служители от големи български  компании - ЕВН България, 
Асарел Медет, Лукойл Нефтохим Бургас и др. показват никаква или 
несъществена промяна в положителна насока в този контекст. Хората 
оценяват ползата от наличието на необходимата информация, но това не 
повлиява съществено върху тяхната мотивация за работа поради огромното 
количество, което се налага да бъде обработвано, най-вече от текстови 
формати в лесно възприемани за използване форми. 

 
Табл. 2. Производителност на труда общо за икономиката 
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2000 8753 8217,5 14950,8   74,9 6689,2 6263,1 10974,9   69,8 

2001 9721 9155,1 15636,9 104,6 78,4 7470,4 7047,4 11570,7 105,4 73,6 

2002 10535 10133,0 16300,0 104,2 81,7 8297,1 8053,6 12489,4 107,9 79,5 

2003 11021 10780,6 16680,0 102,3 83,6 8551,2 8442,0 12709,2 101,8 80,9 

2004 11996 11447,6 17325,0 103,9 86,8 9197,5 8802,3 13084,7 103,0 83,3 

2005 13196 12376,0 17874,3 103,2 89,6 10214,7 9578,6 13639,5 104,2 86,8 

2006 14526 13595,2 18415,6 103,0 92,3 11170,3 10568,6 14114,3 103,5 89,8 

2007 16733 15051,8 19081,7 103,6 95,6 13067,1 11609,0 14671,0 103,9 93,3 

2008 18688 17287,8 19714,7 103,3 98,8 14384,9 13489,8 15143,5 103,2 96,3 

2009 18820 18061,1 19053,1 96,6 95,5 14845,0 14236,2 14987,7 99,0 95,4 

2010 19952 19707,8 19951,7 104,7 100,0 15717,2 15567,6 15717,2 104,9 100,0 

2011 22253 20805,1 20805,1 104,3 104,3 17775,3 16419,0 16419,0 104,5 104,5 

2012* 23293 22936,7 21443,9 103,1 107,5 18459,1 18219,9 16835,1 102,5 107,1 

2013* 23463 23643,4 21766,3 101,5 109,1 18556,4 18640,1 16991,2 100,9 108,1 
Източник НСИ 2015 г. 
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Процесният подход - описанието на бизнес процеси чрез процесни карти 

и блокови диаграми структурира последователността на дейностите в даден 
процес, но стремежът да се инкорпорират всички възможни важни аспекти в 
осъществяването на последния претрупват диаграмите значително и отново 
се появява същият ефект на демонстративен отказ от използването им и 
отново търсене на информация най-вече чрез питане на колеги и 
ръководители. Ако добавим и създаването на процедура/процес за промяна 
на процес, можем да си представим до каква степен се усложнява 
формализирането на стъпките, за която и да е дейност в организацията, 
подлежаща на такова структурирано описание. 

През последните години се появи относително нов стил на представяне 
на необходимата за извършване на работата информация. Инфографиките, 
първоначално използвани предимно с цел реклама и/или забавление, 
преминаха на ново качествено ниво и се превърнаха в средство за 
елементарно представяне на дейности и стъпки, като се започне от 
Ръководствата за използване на битова техника, на автомобили и се стигне 
до прилагането им в различни форми за информиране на клиенти в 
административните служби, в медицински заведения, в информационни 
кампании и прочее. Примерна инфографика е представена на фиг. 1 [6]. 

 

 
Фиг. 1. Примерна инфографика за "План за завладяване на земята" 
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Инфографиката, според Уикипедия представлява "визуално представяне 
на информация чрез илюстрации, диаграми, снимки, тримерни модели, 
анимации и др." 

Прилагането на тази техника навлиза все по-широко в практиката на 
организациите. Извън първоначалната си цел да информира потребителя за 
това какво би трябвало да извърши за да постигне желания резултат, 
инфографиката се прилага като ефикасно средство за структуриране на 
дейностите в работна среда. Тя не би могла да замени напълно необходимите 
инструкции и процесограми, но представлява облекчен вариант на важни за 
дейността действия, които гарантират спазване на срокове, информиране на 
заинтересованите страни, осигуряване на необходимите ресурси, дефиниране 
на междинните цели, продължителността на операциите и прочее. 

Перспективите пред разширяване на приложимостта на тази техника са 
огромни. В свръх информираното общество, в което ние живеем, 
използването на такива модели безспорно облекчава възприемането и 
осмислянето на необходимата информация като води до повишаване на 
личната ангажираност и мотивацията на персонала, повишаване на 
ефикасността от изпълнението на дейността, продуктивността на 
организациите и др. 

 
4. Използване на инфографиките за подобряване на управлението на 
учебната дейност в университет 

Във висшите училища, подобно на комерсиалните организации, 
съществуват множество дейности, правила и процедури, които ги 
регламентират. Особено за онези, които са свързани с изясняването на 
ангажиментите на студентите при реализирането на определени дейности, 
необходими за покриването на определени критерии, оценки и кредити се 
налага добра синхронизация между преподаватели и учащи се, за да не се 
пропуснат определени срокове, за да се постигнат дефинирани цели. 
Проблемите с успешното представяне на необходимата информация засягат 
и двете страни. От нашия опит бихме могли да споделим, че започването на 
определена кампания – организация на стажове, разработване на курсови 
научно изследователски работи, разработване на дипломни работи са 
обичайни повтарящи се процеси, но често стартират с известно закъснение. 
Определените отговорници, макар и да са запознати с процесите, не винаги 
са перфектни по отношение на сроковете. Към посочените ключови процеси 
биха могли да се прибавят и тези свързани с кампаниите за набиране на 
докторанти и поредицата от срокове и стъпки, които ги съпътстват, с 
организирането и провеждането на научни събития, със заверяването на 
семестрите, нанасянето на оценките и прочее.  

За постигането на висока координация са разработени процедури в 
контекста на ИСО 9001:2008.  Без да претендираме за изчерпателност такива 
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системи съществуват на хартия в множество висши училища, но не бихме 
посмели да коментираме тяхната ефикасност и ефективност.  

За нуждите на управление на качеството на учебния процес в катедра 
"Икономика и стопанско управление" при ХТМУ София бяха разписани 
процеси, свързани с организацията и провеждането на стажове и практики, 
КНИР, дипломни работи. В текстови вариант те описваха всички стъпки, 
срокове и отговорници, очакваните резултати и продукти. Независимо от 
това проблемите с навременното започване на съответния процес, 
адекватното идентифициране на конкретния отговорник, дейностите 
(операциите) не бяха изчистени напълно.   

Оценявайки всички фактори и основавайки се на съвременните 
тенденции в представянето на информацията за постигане на по-добра 
комуникация, пристъпихме към прилагането на техники за визуализиране на 
процесите. Разработени бяха няколко инфографики на проблемните процеси. 
На фигура 2 е представена инфографиката за "Провеждане на кампанията по 
разработване на Курсова научно изследователска работа". 

 

1. Обясняване на целите 
на КНИР

2. Раздаване на бланка 
(Заявление)

3. Попълване на 
Заявлението от 

студентите 
4.Отговорниците 

събират   
Заявленията

5. Асистентите докладват 
пред КС

6. Разпределение на 
студентите по 

преподаватели за 
разработване на КНИР.

8. Задаване на темите за 
КНИР на студентите   от 

преподавателите

15. Отговорниците 
архивират комплекта 
документи по години. 
Срок съхранение 3 г.

9. Студентите  
разработват КНИР

10. Защита – презентация от 
студентите на КНИР пред 

преподавател

14 . Отговорниците събират 
Протоколите, КНИР и ги 

окомплектоват с подадените 
заявления

11. Преподавателят 
оценява  КНИР 

Отговорник 
(Асистент)

Процес на организиране, провеждане и 
приключване на КНИР на студенти от 

всички  ОКС в кат. ИСУ

12. Преподавателят заверява  
КНИР и нанася оценката  в 

студ. книжка,  попълва 
Протокол от защитата, 

7. Подаване на списъка с 
разпределените 

студенти на отговорника

Р-л катедра и Отг. 
Учебна дейност

13. Преподавателят предава 
КНИР и Протокол от защитата 

на  отговорника 

16. Преподавателят нанася 
оценката от КНИР в Главната 

книга на факултета 

 
Фиг. 2. Инфографика на процес КНИР в кат ИСУ при ХТМУ 

 
Тази и други инфографики бяха разположени на таблата за информиране 

на студентите, в кабинета на организатор учебна дейност и в документацията 
на катедрата. Резултатите са окуражаващи. Намаляха драстично 
запитванията кога и какво трябва да се направи, което намали прекъсванията 
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на творческата работа и загубата на полезно време. Студентите се 
информират своевременно за предстоящите действия и се подготвят като 
планират времето си. Избегната бе необходимостта някой да помни ключови 
елементи от учебния процес и/или да търси в документацията текстовото 
описание на предстоящите мероприятия, като оспорва "аргументирано" чия е 
отговорността за тях. 
 
5. Заключение 

Тенденцията в световен аспект е към увеличаване на обема на 
информационната маса, която ни заобикаля. 

Разграничаването на полезната от безполезната информация ще 
продължава да бъде предизвикателство пред индивида и неговото развитие. 

Наличието на такъв информационен поток несъмнено дава отражение и 
върху работната среда, където от служителите и работниците се изисква и 
очаква ясно познаване и прилагане на разработените правила, процеси и 
процедури. В такава среда "неглижирането" на някои тях е твърде вероятно, 
най-вече поради необходимостта от постоянно припомняне, а и промяна в 
контекста на актуализирането им.  

Неяснотата и пропуските водят до намаляване на мотивацията и 
ангажираността на персонала, а от там и до влошаване на представянето на 
организацията. 

Очевидна е необходимостта от оптимизиране на съществуващата 
работна информационна маса, целяща подобряване на комуникацията в 
организацията, ясната идентификация на отговорностите и задълженията, 
спазването на заложените срокове. 

Инфографиките са подходящо средство за систематизирано и сбито 
представяне на достатъчната необходима работна информация във връзка с 
процесите, правилата и процедурите, което позволява да се изчисти 
комуникационния поток и оптимизира конкретиката на действията в 
работата. 
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Abstract. The study presents the readiness of management challenges in Bulgaria for the 
implementation of HRM outsourcing. Object of study are companies of different sizes and 
sectors. The methodology of the study is based on a combination of methods - systematic 
approach, comparative analysis, questionnaires and interviews. Proves that HR outsourcing 
practice is not popular in Bulgaria. The reasons are lack of knowledge of international 
practices and the benefits of outsourcing, as well as the risks that misapplication of 
outsourcing. Aautsorsing activity with excellent practices are: recruitment, selection, 
training and payrolling. Large organizations, who have more staff, administrative tasks and 
financial resources are more likely to HR operational functions outsourcing. While 
managers in small organization do not have the necessary knowledge for HRM, so 
outsourcing can share the cost of a HR department. Benchmarking results from the HR 
outsourcing is an important criterion for the success of this practice in Bulgaria. 
Keywords: HRM outsourcing, management, Bulgarian organisations. 
 
1. Въведение 

Динамиката на бизнес средата налага на фирмите да търсят алтернативни 
пътища за постигане на трайна конкурентоспособност. Един от начините за 
повишаване на организационната ефективност е аутсорсингът, като 
съвременна бизнес практика, чието правилно приложение води до 
рентабилно използване на наличните ресурси на компаниите. Аутсорсингът 
на ЧР (ЧР) е възможност за фирмите да оптимизират процеса по управление 
на ЧР (УЧР), да обезпечат с качествен персонал изпълнението на 
организационните функции и да си осигурят трайно развитие. Това 
провокира идеята да се изследва отношението на българските фирми към 
отдаване на дейностите по УЧР на външни изпълнители. 

Предмет на изследване е готовността на организациите в България да 
изнесат дейности по УЧР към външен изпълнител. Обект на изследване са 
представителна извадка от фирми с различен размер и сектори на 
икономиката. Демографски характеристики на изследваните лица: 53 
собственици или мениджъри, работещи в 43 фирми на територията на 
България. От тях 58% са жени и 42% са мъже. 60% от респондентите са на 
възраст между 30 и 40 г., 10% - между 25-29 г., 16 % - между 41-50 г., 12 % - 
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между 51-60, 2 % - над 60 г.. Компаниите са избрани на произволен принцип, 
като е търсено разнообразие по отношение на предмета на дейност, региона, 
в който оперират и броя на заетите лица в тях. По отношение на сектора, в 
който оперират организациите - 45% са заети в търговията, 35% в 
информационните технологии, 20% - други. 70% от мениджърите, взели 
участие в анкетата, са заети в микро и малки предприятия (до 50 човека), 
другите 25 % работят в средни фирми, наброяващи между 50 и 250 човека и 
едва 5% в такива с персонал над 250 човека. 

Целта на изследването е да се установят предизвикателствата пред 
мениджмънта в България при  прилагане на аутсорсинг  на ЧР. 

Основна хипотеза: аутсорсингът на ЧР не е популярна практика в 
България и мениджърите не са склонни да използват предимствата му при 
управление на персонала. Възможни причини за това са: пренебрежително 
отношение на мениджърите към тази практика, поради непознаване на 
световните тенденции и ползите от него. 

Методологията на изследване се базира на комбинация от методи, 
включваща системен подход, сравнителен анализ и синтез, емпирично 
проучване чрез анкетиране и неструктурирано дълбочинно интервю, 
статистически и графични методи за обработка на данните. Емпиричното 
проучване е осъществено в периода август-септември 2013 г. Разработен е 
хартиен и електронен формуляр на анкетата, който е разпратен до 85 фирми. 
42 от тях не са откликнали на молбата за участие в проучването. Тази 
инертност говори за нежелание сред мениджърите да отговорят на анкетата 
или липса на фирмена практика в изследваната област. В анкетната карта има 
затворени многовариантни въпроси, дихотомни въпроси, както и комбинации 
от затворени въпроси - избиране на една от няколко възможности и открит 
въпрос - възможност за даване на мнение. Част от въпросите са насочени към 
изследване на нагласи за определено поведение, а други към реално 
прилаганите практики във фирмите. 

Поставените въпроси са обособени в три групи. Пърата група въпроси са 
пряко свързани с дейността на отдела ЧР и неговите характеристики, като се 
търси мнението на респондента за стойността на ЧР в организацията, в която 
работи. Втората група въпроси изследва практиките по аутсорсинг на 
дейностите по УЧР – причини за и против; дейностите, които са възложени 
или биха възложили на външен изпълнител; основни предимства и рискове, 
които крие подобно решение. Чрез третата група въпроси се проследява 
демографската структура на респондентите. 
 
2. Аутсорсинг дейности по управление на ЧР – предимства и рискове 

Идеята за аутсорсинг на дейности се основава на разделението на труда 
с цел повишаване на ефективността на организациите. През 1776 г. 
британският икономист и философ Адам Смит за първи път дава 
определение за „разделението на труда”, като „сложно сътрудничество на 
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работещите лица, всяко от които е заето с особен вид производство или 
отделен процес от производството". Диференциацията на трудовата дейност 
води до устойчива специализация [1]. 

Думата аутсорсинг произлиза от съкращение на английския израз 
"Outside Resource Using" - използване на външни ресурси. Аутсорсингът е 
процес на предаване на част от вътрешните дейности на дадена фирма на 
друга с цел повишаване на качеството на услугата. Дейвид Дел - оперативен 
директор на международното поделение на „Инвеститори в хората“, споделя 
мнение, че „аутсорсинг на кадровите ресурси не е вече модерна тенденция, а 
нормалният начин, по който компаниите правят бизнес" [2]. Това решение на 
фирмата е стратегическо и антикризисно. Аутсорсингът се възприема като 
стратегически избор, а не като операция за понижаване на разходите. Според 
П. Райли [3] основните стратегически причини за изнасянето на УЧР е 
търсената от компанията по-голяма степен на структурна гъвкавост и 
възможността УЧР да се препозиционира като стратегическа функция. 
Аутсорсингът може да се разглежда като форма на партньорство, насочена 
към съвместно разработване и прилагане на конкретни проекти. Успешният 
избор на аутсорсер, който е в състояние да предложи нови решения по УЧР, 
силно въздейства върху развитието и мотивацията им. Ползите от 
сътрудничеството се отразяват върху интегриране и опознаване на други 
типове култури, лесно адаптиране към промените, усвояване на нови знания 
и умения в областта, в която се осъществява услугата. 

Предимствата от аутсорсинга на ЧР са силно повлияни от 
организационните характеристики на компанията. Франк Кейсъл [4] - 
председател и изпълнителен директор на Института по аутсорсинг в 
Джерико, щата Ню Йорк, посочва, че аутсорсингът е изключително 
подходящ за малките и средните предприятия. Той твърди, че организациите, 
които се стремят към растеж, могат да спечелят значително от тази услуга. 
Чрез нея не само служителите получават повече изгоди, но и организацията 
освобождава допълнителни ресурси и време, които да бъдат насочени към 
специфичните за нея дейности. Аутсорсингът увеличава активите и намалява 
оперативните и капиталови разходи. Според изследване на CIPD [5] 
основните причини, подтикващи фирмите във Великобритания към 
аутсорсинг на дейности по ЧР са: достъп до умения и знания, високи 
технологии и иновации; качество; намаляване на разходите. Факторите, 
оказващи силно влияние при вземането на решение за преструктуриране на 
една организация с помощта на аутсорсинг са следните: недостиг на 
служители за дадена дейност; не е част от ключовата организационна 
компетентност; високи разходи за поддържане на дейността; временно 
незаети служители; ненадеждни, скъпи доставчици. Основните предимства за 
прилагане на аутсорсинга по УЧР като практика са: цена - тя е по-ниска и по-
стабилна в сравнение с разходите при използване на собствени служители; 
качество - за протичането на процеса се грижи професионален екип с опит; 
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удобство – липса на стрес за решаването на подробности, работата се 
извършва комплексно от някой друг. 

Аутсорсването притежава значителен потенциал, но също така крие и 
редица рискове. Оказва се, че аутсорсингът на голяма част от оперативните 
дейности по ЧР не води до значително повишаване на отделеното време за 
стратегическа работа. Едва 11% от участниците в проучването на CIPD [5] 
считат, че аутсорсингът се е оказал успешен, 47% виждат успех в някои 
области, но в други не, а останалата част смята, че успехът не е настъпил, бил 
е ограничен или че е твърде рано да се каже. 

Рисковете, които крие погрешното или формално прилагане на 
аутсорсинга са: неуспешно УЧР; изтичане на информация; нарушаване на 
процесите в организацията; фалиране на консултанта; непредвидени разходи; 
загуба на контрол над процеса; нарушаване на търговската тайна; неспазване 
на договора и на взаимните права и задължения; малък опит със специфичния 
тип договори; необходимост от значително внимание в координирането на 
информационния поток с фирмата партньор; поява на несигурност и 
демотивация сред служителите. 

Причините, водещи до неуспех на аутсорсинг сделките, са: нереалистични 
цели; ориентация към краткосрочните проблеми; липса на внимание към 
добавената стойност от аутсорсинга; възложителят пропуска да управлява 
отношенията с изпълнителя. Изследване на Marakon Associates [6]  показва, 
че в стремежа си за спестяване на средства компаниите избират консултант, 
предлагащ най-ниската цена на договора. Впоследствие се оказва, че 
избраният консултант има или различна корпоративна култура (служителите 
на консултантската агенция не се вписват в екипа на фирмата клиент), или 
има твърде нищожен опит в дейността на клиента (не е в състояние да реши 
специфичните му проблеми). Страхът от провал на проекта предопределя 
запазването на части от дейността от страна на мениджърите на компаниите, 
която предават за аутсорсинг. Тази двойственост на процеса създава както 
вътрешни, така и външни пречки, които забавят срока или обричат на провал 
проекта за аутсорсинг. Уволняването на служители създава несигурност в 
целия наличен състав, което води до намаляване на производителността на 
труда и ефективността на бизнес процесите [7]. 

Критиците сочат, че аутсорсването на УЧР не засяга в краткосрочен план 
финансовите резултати и разходите често са по-високи от очакваното. УЧР е 
дейност, тясно свързана със стратегията на фирмата и затова не следва да се 
прибързва при вземане на решението относно аутсорсинг на дейности. 
Успешният аутсорсинг е внимателно планиран и целенасочен. Ефектът от 
добре проведения аутсорсинг се търси не само в икономическите резултати 
на компаниите. Едновременното реализиране на ниски разходи и високо 
качество на дейностите и процесите е задача, която трябва да бъде добре 
обмислена преди да се пристъпи към изпълнение. Решавайки да изнесе дори 
част от дейностите си по УЧР, компанията следва да разгледа всички 
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възможни “за” и “против” и при възможност да се консултира с всички 
страни, които са засегнати от сключването на договор 
 

3. Нагласи на мениджърите за аутсорсване на дейности по УЧР в 
България - резултати от изследването 

Не само глобалните корпорации инвестирали в България, но и малките и 
средни предприятия отделят средства за иновативен мениджмънт на ЧР, тъй 
като те приемат функция по УЧР за ключова за съществуване и развитие на 
организацията. 

Резултатите от проведеното изследване доказват това отношение на 
мениджмънта - 98% от анкетираните намират дейността по управление на ЧР 
значима за развитието и просперитета на компания, в която работят (виж. 
фиг. 1). 

2%

98%
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Не мога да преценя

 
Фиг. 1. Значение на дейността по УЧР за развитието и просперитета на фирмата 

 
При анализ на събраната информация се наблюдава тенденция на 

задържане развитието на МСП по отношение броя на персонала, за разлика 
от големите корпорации. Изследваните МСП са семейни фирми с не повече 
от 10 човека. Функцията по УЧР се разпределя между наличния персонал 
(при 40% от анкетираните фирми). Независимо обаче от размера, отрасловата 
принадлежност, финансовата мощ и културните специфики, респондентите 
смятат, че функцията УЧР заема първостепенна и ключова роля за 
жизнеспособността и устойчивото развитие на фирмата и за ефективността 
на цялостното й управление (виж. фиг. 1). По тази причина не е от особено 
значение кой е носителят на тази функция, стига тя да се изпълнява 
ефективно.  
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Фиг. 2. Дейности по УЧР, за които фирмите отделят най-много ресурси 
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Изследването показва, че функцията УЧР в повечето МСП в България има 
оперативна роля и основните причини за това са свързани с недостига на 
квалифициран персонал, липса на инвестиции в знание, отсъствието на 
партньорства с изследователски организации и концентрация на 
отговорностите във висшия мениджмънт. Дейностите, които отнемат най-
много финансови и нематериални ресурси, като време, знания и умения са 
илюстрирани на фиг. 2. На първо място са дейностите по набиране и подбор 
на персонала. От качеството на постъпващите в една компания хора и от 
процедурите по подбор, се предопределят и резултатите на фирмената 
дейност и постигането на поставените цели. На второ място с приблизително 
15% от гласовете се нареждат базовите административни дейности. 
Административните задачи са трудоемки и поглъщат огромна част от 
времето на мениджмънта и отклоняват вниманието от важни дейности 
свързани с планирането, организирането, ръководството и контрола на ЧР в 
организацията. На трето място са стратегическите инициативи по УЧР, 
получили едва 3%. В изследваните организации процентът на тези, които 
имат разписани стратегии и политики за УЧР е много по-малък от тези, чиито 
стратегии и политики за ЧР са неписани.  

Не зависимо, че мениджърите отчитат дейностите по подбор като 
трудоемки, 1/3 от изследваните лица не използват аутсорсинг. Нещо повече, 
те слабо познават или не прилагат методи като подбор по електронен път (on 
line трудова борса, корпоративни кариерни уебсайтове, блогове, jobs domain 
и др.). Осаналите респонденти ползват безплатните услуги на електронните 
борси и посочват като най - популярен сайт jobs.bg.  

Може би; 8%

Не; 42%
Да; 50%

 
Фиг. 3. Аутсорсинг на дейности по УЧР, като подходяща практика за фирмата 
 
Настроението на мениджърите по отношение на полезността на 

аутсорсинга е по-скоро да (фиг. 3). Половината от анкетираните мениджъри 
намират аутсорсинга на дейности по управлението и развитието на персонала 
за подходящ, а 42% са на противоположното мнение. Причината за високия 
процент отговори "Да" е стремежът да се оптимизират разходите. Що се 
отнася до това, до колко фирмите са склонни да аутсорсват всички дейности 
по УЧР, данните сочат, че около 1/3 от мениджърите, са готови да изнесат 
единствено оперативни функции и дейности с ниска добавена стойност, 
които отнемат най-много време на специалистите по персонал, а 
същевременно не изискват специфични знания и умения. Прехвърляйки 
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оперативните си дейности, фирмите смятат да освободят достатъчно човешки 
ресурси, които да се фокусират върху стратегическите функции или 
основната дейност. Не е за пренебрегване процентът на фирми готови да 
изнесат изцяло отдела си ЧР, ако намерят партньор, на когото да имат 
доверие. По детайлен анализ показва, кои са дейности от УЧР, които са 
склонни мениджърите да възложат на външен изпълнител (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Дейности по УЧР, които мениджърите са склонни да аутсорсват 

 
Мениджмънтът не е готов да отстъпи планирането на своите човешки 

ресурси. Тази функция определя потребностите от персонал и формулира 
действията за тяхното удовлетворяване чрез разработване на планове и 
програми за развитие на всички елементи на системата за УЧР в съответствие 
с целите и плановете на организацията. Основните фактори и тяхната мощ на 
влияние върху решението за изнасяне на дейности по УЧР извън рамките на 
фирмата са посочени на фиг. 5. Технологичното равнище в по-голяма част от 
МСП е ниско. Изследваните фирми не са привлечени от достъпа до нови 
технологии, защото са скъпо струващи, като изключим ИТ фирмите. Все още 
основен проблем за МСП се явява слабата интеграция на високите 
технологии в производствения процес, както и недостатъчното им познаване 
и използване от персонала. От друга страна има сериозни причини, поради 
които компаниите не биха използвали аутсорсинг на УЧР (таб.1). 

  
Таблица 1. Причини, поради които мениджърите не биха използвали  

аутсорсинг на дейностите по управление и развитие на ЧР 
Причини Проценти 

Не познават тази практика 17% 
Услугата е твърде скъпа 25% 
Не биха желали да споделят конфиденциална 
информация с фирмата консултант 

17% 

Не отговаря на културата и политиката на фирмата 41% 

440



Дейността по УЧР се смята за вътрешна и ключова за фирмата, за това 
най-висок процент мениджъри споделят, че аутсорсингът не отговаря на 
фирмената култура и политика на компанията.  

Аргументът им е, че консултантът не познава в детайли дейността на 
фирмата и нейните служители и затова не би могъл да изпълнява ефективно 
ролята си. 
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Фиг. 5.  Причини за използване на аутсорсинг на ЧР 

 
Причините, поради които фирмите не биха използвали HR аутсорсинг са 

неизбежно свързани с рисковете, които те откриват в тази дейност (фиг.6). 
Голяма част от рисковете е възможно да бъдат предвидени - те са известни 
рискове и могат да бъдат управлявани.  

Това, което се очаква от мениджмънта е да изследва, анализира и 
проследява развитието на съществуващите рискове с цел да се намали 
негативният ефект от евентуалното им настъпване.  

Но освен като рискова и непозната дейност на аутсорсинга може да се 
гледа и като възможност на две организации в два различни сектора да 
намалят оперативните си разходи, да се концентрират върху ключовата си 
дейност, да подобрят качеството на предлаганите продукти и услуги, да 
получат достъп до най-добрите технологии, да привлекат първокласни 
специалисти, да споделят рисковете с партньорите си. 
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Фиг. 6. Рискове на аутсорсинг дейностите по ЧР 
 

На фиг. 7 са ранжирани основните предимства на аутсорсинга на 
дейностите по управлението и развитието на ЧР, които са посочени от 
респондентите. Управлението на взаимовръзки и практики в различните 
области на ЧР повишава ефективността и гарантира позитивния резултат. 
Предизвикателство е да се управлява промяната, така че един проект за 
аутсорсване на УЧР да се превърне в дългосрочно и успешно партньорство. 
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Фиг. 7. Предимства на аутсорсинга на ЧР 
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4. Заключение 
Прилагането на аутсорсинга по ЧР в българските организации е 

продиктувано от търсенето на професионални услуги за дейности, за които 
не е необходимо да се създават собствени структури. Големите организации, 
които имат повече персонал, административни задачи и финансови ресурси, 
са склонни към аутсорсинг на оперативни функции по ЧР. Докато МСП,   
чрез аутсорсинг биха могли да си поделят разходите за отдел по ЧР. Има 
няколко ключови съображения, които правят дадена дейност подходяща за 
аутсорсинг: висока степен на стандартизация на процесите във фирмата; 
голям обем от операции и дейности, необходими за изпълнението на 
работата; ниска добавена стойност на дейността; дейности отнемащи 
значителна част от времето на фирмения мениджмънт и все пак 
недоходоносни; такива, които друга фирма би могла да изпълни по-
качествено и на по-ниска цена. Ааутсорсвани дейности с отлични практики в 
България са: набиране и подбор, обучение и тренинг на ЧР; изчисляване на 
възнагражденията. В организациите е налице осъзната позиция, че решението 
за аутсорсинг на ЧР е обвързано с намирането на подходяща организация, 
която да осъществи услугата. Бенчмаркинг на постигнатите резултати от 
аутсорсинга на ЧР е важен критерий за успеха на тази практика.  

Българските предприятия все още нямат ясно изградена концепция за 
това, какво представлява аутсорсингът и кои са основните му предимства и 
недостатъци, кои са най-подходящите за аутсорсване дейности, как да се 
избере подходящия аутсорсинг партньор, как успешно се управляват 
аутсорсинг проектите. Въпреки непознаването обаче, повечето компании 
прилагат или са готови да приложат аутсорсинг в различна степен и под 
различна форма. Българските предприятия функционират в сложна външна и 
вътрешна среда и работят в посока изграждане на просперитет, учейки се от  
успешните практики на транснационалните компании. Фирмите, предлагащи 
аутсорсинг услуги по УЧР, биха могли да си направят изводи относно това, 
какво възпира компаниите да възприемат тази практика.  
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Abstract. The results of research of target audience of readers and advertisers of row of 
magazines of medical and pharmaceutical industry are presented. The estimation of 
efficiency of marketing complex is given in publishing activity with the use of methods of 
SWOT- and PEST-analysis. The results of marketing researches on determination of loyalty 
of consumers, structure of reader audience, and actuality of the placed information, her 
practical meaningfulness, and attitude of target audience toward selling aids are expounded. 
The measures of methodical and practical character are offered on the increase of 
competitive edges in activity of publishing house in the market conditions of management. 
Keywords: efficiency, marketing complex, marketing researches, specialized press, 
pharmaceutical industry 
 
1. Вступление 

Маркетинговая деятельность как одна из важнейших функций в сфере 
предпринимательства призвана обеспечивать устойчивое и  конкурентное 
положение субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с 
учетом влияния множества факторов внутренней и внешней среды. 
Решающая роль при этом отводится  маркетинговым исследованиям. Их 
проведение позволяет: принимать более обоснованные управленческие 
решения; лучше узнать потребности и предпочтения покупателей; 
всесторонне оценить рыночные перспективы выпускаемой продукции;  
выбрать наиболее эффективные средства продвижения на рынок товаров и 
услуг; определить сильные и слабые стороны предприятия в его деятельности 
по сравнению с конкурентами. Изучение рынка выступает необходимой 
составляющей в планировании комплекса маркетинговых мероприятий.  

Общим проблемам теории, методологии, методики  и практики 
организации проведения маркетинговых исследований посвящено 
достаточное количество публикаций. Среди известных зарубежных и 
отечественных авторов: Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко [1], Ж.-Ж. 
Ламбен [2], Г.Л. Багиев [3], В.И. Благоев [4],  Д.В. Тюрин С.Н. [5], А.В. 
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Зозулев [6], З. М. Мнушко [7], А.В. Федорченко [8]. В отдельных отраслях 
экономики проблемам маркетинговых исследований не уделяется должного 
внимания.  

Целью проделанной работы является углубление теоретических, 
методических и практических разработок относительно организации 
маркетинговых исследований читательской аудитории и рекламодателей на 
страницах специализированной прессы. Информационной базой изучения 
проблемы стали публикации по данной проблематике, результаты анализа 
деятельности ведущих маркетинговых компаний на рынке 
специализированной прессы, официальные сайты фармацевтических 
журналов, результаты маркетинговых исследований издательства журнала 
“Фармацевт Практик” [9, 10, 11] .  

В исследовании использованы методы анализа и синтеза информации, 
статистической обработки данных, финансового анализа, карта конкурентов, 
анализ факторов макросреды (PEST-анализ), метод ситуационного анализа 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз рынка (SWOT-анализ), 
опрос, анкетирование, ранжирование. 
 
2. Характерные особенности рынка специализированной прессы в 
медицинской и фармацевтической сфере  

В Украине сформировался рынок медицинской и фармацевтической 
продукции и услуг. В конкурентной борьбе побеждают только те компании, 
которые используют достижения научно-технического прогресса, внедряют 
новейшие технологии, проводят результативные маркетинговые 
исследования. Для получения конкурентных преимуществ на рынке фирмам 
необходимо добиваться высоких результатов в производственной 
деятельности, организации сбыта и продвижении товаров, стабилизировать  и 
наращивать свое финансовое положение. Производимая продукция  
считается конкурентоспособной, если уровень ее нормативных, технических 
и экономических параметров соответствует требованиям целевой аудитории 
потребителей в соответствии с результатами сегментации рынка (табл. 1). 

Предлагая потребителю ассортимент продукции, фирма может 
рассчитывать на определенную долю рынка только за счет вытеснения уже 
выступающего на рынке препарата-аналога. Повышение уровня 
конкурентоспособности достигается в основном за счет улучшения качества 
продукции, расширения ассортимента, предоставления гарантий и услуг 
покупателям, льготных условий с использованием отличительных знаков и т. 
д. [9,  11].   

Особое значение в продвижении продукции на рынок должно уделяться 
сотрудничеству предприятий с различными средствами массовой 
информации (СМИ). Ведь именно через эти коммуникации, прежде всего, 
врачи и фармацевты получают полезные данные о препаратах, исследованиях 
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и новинках в сфере медицины и фармацевтики. Высокая польза 
специализированной прессы  и в конкурентной разведке. Медицинские и 
фармацевтические издания дают возможность наблюдать за рекламной 
активностью, оценивать стратегию и тактику конкурентов, размещать 
материалы для анализа эффективности коммуникационных стратегий внутри 
конкурентных групп. 

Таблица 1. 
Основные параметры конкурентоспособности фармацевтической продукции 

Нормативные Технические Экономические 
Характеризуют 
возможность 
реализации 
лекарственных 
средств на рынке: 
- нормы; 
- стандарты; 
- регламент; 
- патентная чистота. 

Характеризуют признаки 
лекарственных средств и 
включают следующие 
основные показатели: 
- область применения 
- эффективность; 
- срок годности; 
- эстетичность; 
- экологичность. 

Характеризуют стоимость 
затрат на производство и 
продвижение 
лекарственных средств на 
рынок, а именно: 
- стоимость сырья; 
- топливо и энергия; 
- коммерческие расходы; 
- цена потребления. 

 
Поскольку предметом нашего внимания являются маркетинговые 

исследования, то сущность данного понятия мы будем рассматривать с 
позиций Международного кодекса ЕСОМАР – Европейской ассоциации 
исследователей общественного мнения и маркетинга. Под термином 
“маркетинговые исследования” понимается систематический сбор и 
объективная запись, классификация, анализ и представление данных, 
которые относятся к поведению, потребностям, отношениям, мыслям, 
мотивациям отдельных личностей, предприятий, государственных 
учреждений в контексте их предпринимательской, экономической, 
общественной, ежедневной деятельности [12]. 

Важное внимание будет уделено журналу фармацевтического профиля 
“Фармацевт Практик” [10]. Значительную часть его читательской аудитории 
составляет возрастная группа до 30 лет (43%). Возрастные группы от 31 до 40 
(26%) и от 41 до 55 лет (28%) в совокупности составляют 54% читателей.  
Лишь 3% читателей относится к категории “свыше 56 лет”. Аудитория по 
образованию представлена в своем большинстве специалистами (66%) и 
лицами со средним образованием (21%). Что касается структуры аудитории 
по должностям, то в ней преобладают фармацевты (41%) и провизоры (34%), 
а также заведующие аптеками (22%). 
 
3.  SWOT-анализ в оценке конкурентной ситуации на рынке  

На рынке специализированной прессы наряду с журналом "Фармацевт 
Практик" можно выделить такие издания, как "Мистер Блистер", 
"Еженедельник аптека", "Рецепты аптечных продаж", "Вестник фармации", 
"Фармацевтический журнал". Наиболее распространенными признаны 
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издания "Фармацевт Практик", "Мистер Блистер" и "Еженедельник аптека". 
Информированность о других изданиях на рынке специализированной 
медицинской прессы находится в пределах 13,33-22,54%. Если оценивать 
журналы по признаку регулярности чтения, то наибольшей популярностью 
пользуются "Мистер Блистер", "Фармацевт Практик" и "Еженедельник 
аптека". Читателями журнала "Фармацевт Практик" являются 62,19% 
целевой аудитории, из которых 12,94% являются читателями и сторонниками 
исключительно данного журнала. Сравнительный анализ наиболее 
популярных медицинских изданий представлен в табл. 2. 

Таблица 2. 
Сравнительный анализ главных участников на рынке медицинской и 

фармацевтической прессы 
 

Критерии сравнения 
Издания 

Фармацевт 
Практик 

Мистер 
Блистер 

Еженедельник 
аптека 

Уровень знания целевой 
аудиторией 

65,7% 60,6% 52,8% 

Доля постоянных читателей 39,0% 42,4% 38,3% 
Читатели, отдающие 
преимущество одному изданию 

12,9% 8,8% 9,1% 

Объективность информации 67,2% 62,8% 60,5% 
Количество разделов издания 4 5 9 
Периодичность выхода на 
месяц 

1 1 4 

Интернет-версия журнала + + + 
Относительная цена рекламы в 
издании 

высокая средняя низкая 

 
Основными конкурентными преимуществами журнала "Фармацевт 

Практик" являются наибольший уровень знания целевой аудиторией и 
наибольшее количество постоянных читателей. Весомым конкурентным 
недостатком является высокая цена размещения в нем рекламы.  

На деятельность журнала традиционно влияют политические, 
экономические, социальные и технологические факторы. В результате 
проведенного PEST-анализа, оценена значимость каждого фактора 
макросреды на развитие деятельности журнала по пятибалльной шкале. 
Наибольшее негативное воздействие имеют законодательные ограничения 
рекламирования лекарственных средств, сокращение бюджета 
рекламодателей в результате экономического кризиса, рост цен на 
импортные материалы, используемые в процессе печати.  

Матрица SWOT-анализа. При оценке деятельности издательства его 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы рынка в обобщенном виде 
представлены в табл. 3. Данные таблицы свидетельствуют, что среди 
основных направлений развития издательства: необходимость исследования 
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потребностей читателей относительно новых тематик и рубрик, оптимизация 
ценовой политики и расходов печати [10].  

Таблица 3. 
Матрица SWOT-анализа деятельности журнала 

 
 
Стратегические 
направления 
совершенствования 
развития издательства по 
результатам SWOT- анализа 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Высокий уровень 
узнаваемости  
журнала 
2. Большое 
количество 
постоянных читателей  
3. Рост популярности 
версии в Интернете 

1. Высокие цены на 
рекламу 
2. Небольшое количество 

основных  разделов и 
рубрик  
3. Значительный рост 

затрат на печатание 
журнала 

Возможности (O) Сила + возможности Противодействия 
слабостям 

1. Увеличение читательской 
аудитории 
2. Продвижение журнала на 
ринке  прессы 
3.Изучение потребностей в 
информации 

Расширение 
читательской 
аудитории, поиск  
актуальных тем, 
привлечение новых 
рекламодателей  

Внести изменения в 
проведении ценовой 
политики, в оптимизации 
бюджета печати, выявить 
актуальные тематики и 
рубрики для публикаций  

Угрозы (T) Сила противодействия 
угрозам 

Наибольшие угрозы 

1. Дальнейший рост 
ресурсов для печати 
2. Сокращение тиража или 
объемов журнала 
3. Повышение ценовой 
конкуренции на ринке 

Оптимизация ценовой 
политики, расходов 
печати для 
привлечения новых 
рекламодателей, 
увеличения прибыли 

Отток рекламодателей к 
конкурентам, рост 
расходов печати могут 
значительно снизить 
рентабельность 
деятельности  

 
Ассортиментная политика. В данном направлении издательство журнала 
придерживается требований целевой аудитории. Так, в разделе "Review" 
публикуются материалы, отражающие события отрасли, деловые новости 
(пресс-конференции, круглые столы), а также комментарии экспертов. 

В разделе "Наука" размещаются результаты научных исследований. В 
нем представлены новейшие методы диагностики и лечения; сообщения о 
разработке новых лекарств; консультации относительно лечения различного 
рода болезней, в т. ч. сезонных; социально значимые проблемы, влияющие на 
жизнь и здоровье человека; информацию о высших учебных заведениях и 
системе подготовки специалистов соответствующего профиля и т.д. 

В разделе "Практика" публикуются советы для работников аптек по 
вопросам фармацевтической опеки, рецептуры изготовления лекарств. 
Даются консультации экспертов относительно взаимодействия и побочных 
эффектов лекарственных средств, технике продажи. Размещается 
информация об аптеках страны и за рубежом, об их достижениях, 
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особенностях работы, излагается опыт обслуживания клиентов работниками 
первого стола. 
В разделе "Жизнь" идет речь об истории медицины и фармации, о вопросах 
психологии, красоте и здоровье, здоровом образе жизни, полезных 
продуктах, путешествиях и хобби фармацевтов. 

При проведении опроса читателей на предмет удовлетворения 
наполнением и содержательностью журнала, большинство из них отметили 
разнообразие тем, приятное художественное оформление, легкий стиль для 
восприятия информации, актуальность материала и емкость практических 
советов. Такие результаты свидетельствуют об эффективности 
ассортиментной политики, правильном подборе материала. Формирование 
структуры материала для журнала, безусловно, влияет на активность 
рекламодателей.  

Ценовая политика. Ориентир здесь по большей части направлен на 
имидж издания. Именно он определяет статус рекламодателя и принципы 
окупаемости расходов. Публикации рекламных материалов нуждаются в 
соответствующих трудовых и материальных расходах. В этом отношении 
журнал использует для печати высококачественные полиграфические краски 
и бумагу. Оформление журнала, рекламные обращения  осуществляются на 
высоком уровне, что отражается, естественно, на себестоимости печати. 

"Фармацевт Практик" имеет наивысшие цены на размещение рекламы в 
печатной версии издания и относительно средний уровень цен на размещение 
рекламы в версии Интернет. Достаточно низкие цены на размещение 
рекламы предлагают издания "Еженедельник аптека" и "Рецепты аптечных 
продаж". Издание "Мистер Блистер" занимает среднюю ценовую позицию. 

Были также сопоставлены ценовые уровни размещения рекламного 
блока на обложке, определено отношение цены размещения рекламы в 
журнале "Фармацевт Практик" к цене на размещение рекламе в изданиях 
конкурентов. Сравнение цен показывает, что цены на размещение рекламы в 
журнале "Фармацевт Практик" на 85% выше цен журнала "Еженедельник 
аптека", на 60% выше цены "Рецепты аптечных продаж" и на 25% выше цен 
журнала "Мистер Блистер". В условиях сокращения бюджетов 
рекламодателей актуальным является снижение цен на рекламу с целью 
удержания клиентов.  

Сбытовая и коммуникационная политика. Распространение журнала 
осуществляется средствами курьерской доставки. Принципами 
коммуникационной политики выступают эффективный охват целевой 
аудитории, как читателей, так и рекламодателей, донесение до их сведения 
ценностей журнала, формирование позитивного имиджа, статуса 
премиального издания с достоверной и актуальной информацией. Для 
продвижения журнала используется спонсорство, реклама средствами 
Интернет-ресурсов, продвижение средствами собственного сайта, 
собственная страница в сети Facebook, фирменная сувенирная продукция. 
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За последние годы бюджет коммуникационных мероприятий сократился 
почти на 60%. Бесплатными для издательства являются функционирование 
страницы в Facebook и директ-мейл сообщения. Коммуникации в Интернете 
приносят стабильно высокое количество посетителей. Однако, полная отмена 
печатной версии, как в условиях кризиса сделали другие издательства, 
считается нецелесообразной. Печатная версия всегда актуальна для 
сторонников традиционных средств рекламы и чтения "живых" материалов. 
 
4. Маркетинговые исследования издательской деятельности 

Процедура проведения маркетинговых исследований включает 
следующие этапы: установление целей и задач исследования; определение 
целевой аудитории; выбор средств и методов исследования; разработка 
инструментария (анкет); сбор информации (как вторичной, так и первичной); 
анализ результатов и их презентация; выводы по итогам исследований и 
подготовка соответствующих рекомендаций. В большинстве случаев 
маркетинговые исследования направлены априори на читателей журнала для 
оценки его популярности. Так, при проведении работниками отдела 
маркетинга исследовании было охвачено 192 представителя целевой 
аудитории. Среди опрошенных читателей равномерно были представленные 
провизоры, фармацевты и заведующие аптеками. Охарактеризуем наиболее 
значимые результаты исследования.  

Во-первых, источниками информации для представителей читательской 
аудитории за наибольшим количеством ответов являются медицинские 
работники (89%), специализированная пресса (71%), курсы повышения 
квалификации (используют 63% опрошенных) и Интернет (популярный 
среди 60% опрошенных). Во-вторых, постоянными читателями журнала на 
протяжении  года являются 14% опрошенных, в течение последних 2-3 лет 
читают журнал 42%, свыше пяти лет являются сторонниками журнала 44% 
опрошенных читателей. В-третьих, большая часть читателей знакомятся 
почти со всем материалом (66%), другие (34%) читают лишь отдельные 
статьи. В-четвертых, оценка журнала по нескольким критериям происходила 
с помощью выставления баллов по пятибалльной шкале. Оценена 
актуальность и важность информации, стиль и дизайн журнала. По всем 
критериям получены высокие оценки   (4,6-4,8 балла), что свидетельствует об 
эффективной работе издательства.  

В-пятых, по результатам исследования из всех опрошенных, 91% 
читателей отмечает, что используют информацию журнала на практике. 
Наибольшее практическое устремление имеет информация относительно 
методов лечения (77% читателей), практически значимые результаты 
научных исследований (68%), полезными являются материалы по 
психологии и диагностике (по 59% соответственно). Менее всего на практике 
используют материалы интервью – лишь 29% читателей. В-шестых, 
обращают внимание на рекламу и время от времени ее пересматривают 48% 
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читателей, 34% используют рекламные материалы в своей практике, 18% не 
обращают внимания на рекламу. На основании приведенных результатов 
заключено, что размещение рекламы в журнале является эффективным для 
рекламодателей в 82% случаях. 

Исследование читателей относительно новых перспективных тематик 
для публикаций. Опрос читателей по данному направлению (всего – 192 
реципиентов) в телефонном режиме проведен в два этапа.  На первом этапе 
участникам опроса был поставлен вопрос  относительно актуальности и 
содержательности тематик. Предлагалось отмечать не больше трех 
важнейших тем. После пересмотра ответов составлялся перечень тем, по 
которым проводился более углубленный опрос. На втором этапе по каждой 
теме были поставлены два вопроса: насколько данная тема актуальна и важна 
для Вас (по 5-тибальной шкале, где 5 – наиболее важная тема, 1 – наименее 
важна тема); насколько данная тема раскрыта в выпусках журнала (по 5-
тибальною шкале, где 5 – широко освещенная тема, 1 – вовсе не раскрыта). 
Предложено оценивать каждую тему по коэффициенту соответствия Ксоотв. 
Данный коэффициент показывает соотношение актуальности темы для 
читателя и раскрытия темы в журнале: 
 
                        Ксоотв. = В / А х100%      (1)   
                                                 
где,  Ксоотв. - коэффициент соответствия %;  
А - уровень актуальности темы по пятибалльной шкале, баллы;  
В - освещение (раскрытие) темы в номерах журнала по пятибалльной шкале, 
баллы. 

С помощью данного коэффициента можно соотнести уровень 
актуальности и раскрытия темы. Например, если: Ксоотв.<100%, то тема 
актуальна и недостаточно раскрыта в журнале. При Ксоотв.=100%, уровень 
актуальности и раскрытия темы ровный (идеальный вариант). Если 
Ксоотв.>100%, считается, что слишком широко раскрыта тема, хотя и не 
является достаточно актуальной. Следовательно, особого внимания должны 
заслуживать темы при условии, когда Ксоотв.<100%. 

В результате исследования выяснилось, что целесообразно углубить 
информационное наполнение тем "Исследование фармацевтического рынка", 
"Исследование потребительского спроса на препараты среди населения", 
"Исследование ценового уровня на препараты в аптечных сетях", 
"Юридические вопросы отрасли". Оправдано ослабление внимания к 
рубрикам "Интервью со специалистами" и "Психология отношений". 
Исследование аудитории рекламодателей. Важнейшей задачей было 
определить наиболее весомые факторы выбора носителя для размещения 
рекламы. При исследовании рекламодатели по базе издательства были 
разделены на две группы: постоянные клиенты и клиенты, которые 
заказывают рекламу время от времени или перестали ее вовсе заказывать. 
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Рассматривались основные факторы выбора журнала для размещения 
рекламы. Оценена важность каждого отдельного фактора по пятибалльной 
шкале. Впоследствии оказалось, что для постоянных клиентов-
рекламодателей наибольшей значимости имеют четыре фактора: цена, 
репутация издания, его аудитория и рейтинги относительно количества 
читателей. Для бывших клиентов и нерегулярных заказчиков более весомым 
фактором является возможность получения скидки на услуги.  

Актуальным является вопрос относительно определения ценовой 
эластичности спроса на рекламные услуги журнала. Речь шла о самых низких 
ценовых пределах на размещение рекламы, при которых журнал может 
получить или вернуть бывших клиентов и наивысшие ценовые пределы, 
которые позволят все же сохранить клиентов. Для постоянных заказчиков 
рекламы был сформулирован вопрос, насколько повышение цены может 
повлиять на их выбор и продолжение сотрудничества с журналом. 
Предлагалось отреагировать на  повышение цены соответственно на 10, 20, 
30, 40 и 50%. При этом считалось, что при снижении цены, безусловно, 
данные рекламодатели будут оставаться в качестве клиентов. Вполне 
очевидно также, что при повышении цены количество желающих к 
активному сотрудничеству, естественно, будет снижаться.  

Относительно нерегулярных заказов и бывших клиентов, допускалось, 
что при повышении цены их количество не изменится. При снижении цены 
естественным будет возвращение клиентов, покинувших сотрудничество 
именно из-за ценовых ограничений. Бывшим клиентам предлагалось оценить 
возможность возвращения к сотрудничеству в случае снижения цены также 
на 10, 20, 30, 40 и 50%. Как оказалось, количество нынешних рекламодателей 
(принято за 100%) в случае повышения цены постепенно будет уменьшаться. 
При повышении цен на 50% их количество снизится на 75%, т. е. лояльными 
будут оставаться лишь 25% постоянных рекламодателей. Оказалось также, 
что при снижении цен к восстановлению сотрудничества готовы вернуться от 
16 до 93% рекламодателей. При пересмотре издательством своей ценовой 
политики, вполне вероятно, что оно сможет при этом привлечь к 
сотрудничеству весомое количество клиентов [10]. 
 
5. Заключение 

В предложенной публикации изложены теоретические, методические и 
практические рекомендации в организации маркетинговых исследований на 
рынке специализированной прессы. Раскрыты особенности маркетинговых 
исследований в медицине и фармацевтической отрасли, а именно: 
направленность на читателей и рекламодателей; обеспечение представления 
в журналах своевременной, достоверной и точной информации; 
обоснованность предложений, разработок и решений на основании 
экспертных оценок; адаптация осуществляемых исследований к 
потребностям целевой аудитории.  
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В итоге проведенного SWOT-анализа выделены ключевые направления 
совершенствования работы издания: необходимость планирования внедрения 
новых рубрик; оптимизация и перераспределение расходов с учетом 
введения новых рубрик и сокращения расходов печати; прогноз изменения 
рейтинга журнала, оценка новой конкурентной позиции; обоснование 
возможности осуществления гибкой ценовой политики. Предложенный 
комплекс мероприятий может способствовать существенному повышению 
конкурентных преимущества издательства на рынке специализированной 
прессы в медицинской и фармацевтической отрасли. 

Таким образом, проведенные исследования позволили проследить 
общую структуру потребительских предпочтений, выявить и обобщить 
основные характеристики, которые формируют мнение целевой аудитории о 
предоставляемых товарах и услугах. Полученные сведения призваны 
содействовать становлению отечественного фармацевтического рынка и 
реализации концепции социально-этического маркетинга. 
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Abstract. The purpose of this article is estimation of the quality of the value chain in 
Bulgarian and Macedonian companies and identifying and benchmarking their competitive 
advantage. The goal is achieved by development of Value Chain Index (VCI). This 
methodological tool captures 15 indicators relevant of company's competitive advantages. 
The findings suggest that the companies in the two countries (1) operate on similar way, (2) 
not create competitive advantages and (3) the degree of their competitive advantages have 
insignificant differences. The indicators in the VCI framework can be a guide for identifying 
the drivers of company’s competitive advantage. Also, this together with the findings should 
inspire managers, policy makers and academics to build further analyzes, strategies and 
policies for directing and improvement of the company's capabilities and strategies. 
Keywords: Value Chain Index (VCI), company's competitive advantages, benchmarking.   
 
1. Introduction  

The concept of competitive advantages has no single definition. Statements 
about competitive advantage refer to company’s profits that exceed the average for 
its industry, which is earned on the basis of a competitive advantage over its rivals 
[4]. Competitive advantage involve a particular choice regarding to the market in 
which firms would compete, depending on market share in a clearly segment using 
price and product performance attributes [1]. In reviewing the use of the term 
competitive advantage in the strategy literature, the common theme is value 
creation. The company’s product or offering will be successful if value and 
satisfaction is delivered to the target customer. The customer chooses between 
different offerings on the basics of his perception for most delivered value. Value is 
defined as a ratio between what the customer gets and what he gives. The customer 
gets benefits (functional benefits + emotional benefits) and assumes costs 
(monetary costs + time costs +energy costs+ psychic costs) [8]. On this basis, 
competitive advantage can be viewed as company advantage gained over 
competitors by offering customers greater value, either through lower prices or by 
offer that provides additional benefits to them at higher prices. The concept of 
competitive advantages became, perhaps the most important one in strategy, with 
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the publication of Porter’s immensely popular Competitive Strategy in 1980, 
followed by his Competitive Advantage in 1985. He notes that “competitive 
advantage is at the heart of a company’s performance in competitive markets” [11]. 
For diagnosing and enhancing it, Porter proposed analysis of the company’s value 
chain [15]. The value chain framework breaks the company into nine value-
creating activities in an effort to understand the behavior of costs in the specific 
business and the potential sources of competitive differentiation.  

The nine activities include five primary activities and four support activities 
[15]. Primary activities are directly concerned with the creation or delivery of a 
product or service. They involved: inbound logistics (e.g., incoming material 
storage, data collection, service, customer access), operations (e.g., assembly, 
component fabrication, branch operations), outbound logistics (e.g, order 
processing, warehousing, report preparation), marketing and sales (e.g., sales force, 
promotion, advertising, proposal writing, website), and service (eg , installation, 
customer support, complaint resolution, repair).  

The support activities occur within each of these primary activities. For 
example, procurement (e.g., components, machinery, advertising, services) 
involves obtaining the various inputs for each primary activity - only a fraction of 
procurement is done by the purchasing department. Technology development (e.g., 
product design, testing, process design, material research, market research) and 
human resource management (e.g., recruiting, training, compensation system) also 
occur in all departments. The company’s infrastructure covers the overhead of 
general management, planning, finance, accounting and legal and government 
affairs borne by all the primary and support activities. Each department performs 
its work of adding customer value. In addition, Porter argues that “competitive 
advantage grows fundamentally out of value a company is able to create for its 
customers that exceeds the company’s cost of creating it” [13].   

The framework of the value chain allows analyzing the company operating 
practices and strategy. The operational effectiveness and strategy are both essential 
to superior performance, which are the primary goal of any enterprise. They work 
in very different ways [14]. Operational efficiency means doing the same things 
that make competitors but better than them- can be in many forms, including better 
superior investments, technologies, better trained people and effective management 
structure. Strategy as opposed to operational efficiency goes far beyond the search 
for best practices and means doing things differently from competitors in a way 
that brings unique value to customers or performing similar activities in different 
ways. A company has competitive advantage and gain value for its costumers when 
it implements a strategy which competitors are unable to duplicate or find too 
costly to try to imitate [6].  

Also, the value chain analyze enable the company to create and select one on 
the three competitive strategies: differentiation, low cost leadership and successful 
focus strategy (i.e., focus differentiation, or focus low cost leadership [12]. A 
company utilizing a cost leadership strategy seeks to be the low-cost producer 
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relative to its competitors. This strategy can be especially effective when the 
market is composed of many price-sensitive buyers or when buyers do not care 
much about differences from brand to brand. This company should be careful 
about cost savings of any value chain activity that could erode or destroy the 
company’s competitive advantage.  

A differentiation strategy requires that the company possess a "non-price" 
attribute that distinguishes its products and services from its competition. Here, 
company must find durable sources of uniqueness that cannot be imitated quickly 
by rival companies Firms following a focus approach (or market segmentation) 
when it focuses of the product or service offering on a few market segments well 
rather than going after the whole market. "Focused" firms will use cost or 
differentiation to gain advantage, but only within a narrow a market segment to 
target. Kotler and Armstrong pointed out in Principles of Marketing that each 
company must differentiate its offer by building a unique bundle of benefits for 
customer within the segment. It can differentiate itself and to gain competitive 
advantage along the lines of product, services, channels, people or image [9]. 

In the early 1990s, the value chain framework played a significant role in 
strategic management until the resource-based view (RBV). Barney [2], as a 
proponent of a resource-based view, emphasizes that a company utilizes its 
resources and capabilities to create a competitive advantage that ultimately results 
in superior value creation. Resources are tangible (e.g., equipment, machinery, 
mail list), intangible (e.g., brand name, customer knowledge, money), or human 
assets that the company currently possesses (for examples, resources include:  
customer knowledge or understanding, distribution network and so on). On the 
other hand, the capabilities involve company's ability to utilize its resources 
effectively, for example the ability to bring a product to market faster than 
competitors. Today, the term capabilities are often replaced with the term dynamic 
capabilities because some authors argue that it is essentially static in its nature and 
therefore inadequate to explain company’s competitive advantage in changing 
environments [3].  

According to Helfat et al. [7]  dynamic capabilities are defined  as capacity of 
an organization to purposefully create, extend, or modify its resource base i.e. the 
tangible, intangible, and human assets as well as capabilities, which the 
organization owns, controls, or has access to on a preferential basis. Examples of 
(marketing) capabilities include: ability to conceive and implement marketing 
strategies, ability to develop and deliver superior-quality and/or customized goods 
and services, ability to establish and manage channels of distribution that 
effectively and efficiently deliver value to end-user customers and so on. The 
company’s resources and capabilities together form its distinctive competencies. 
These competences enable innovation, efficacy, quality and customer 
responsiveness, all of which can affect to create a cost advantage or differentiation 
advantage. 
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Based on this background, we aim to make a comparative analysis among the 
company’s value chain in Macedonia and Bulgaria and to assess their company’s 
capabilities. In line with well-known economic theory of stages of development, 
the GCI [5] assumes that these both countries, Macedonia and Bulgaria, are in the 
same stage of development, named the “efficiency-driven stage”. Usually, the 
national companies in this stage are characterized by more efficient production 
processes and increase product quality without increasing their prices. For 
achieving the purpose of this article we construct the Value Chain Index (VCI) 
with the intent to provide rankings among the Macedonian and Bulgarian 
company’s capabilities, to identify their competitive advantage (strengths and 
weaknesses) and to provide deep understanding of their competitive strategies. As 
Kralev and Kraleva [10] suggests “the competitive advantages are the result of 
interaction between the two organizations, one business oriented (BO) and other 
competitive business oriented (CBO), so BO has an interest to know the strengths 
and weaknesses of the CBO”. 
 
2. Measuring the company’s capabilities - Methodological Approach 

The analysis that follows is based on the data from the responses to the World 
Economic Forum’s Executive Opinion Survey, published by the World Economic 
Forum (WEF) in the Global Competitiveness Reports (GCR) which covers 144 
economies in 2014. The WEF survey indicators measure the business community 
perception of many company’s competitiveness factors that can not be measured 
by the hard data. Thus, the WEF executive survey data depict the impact of the 
quality of company’s capacity as witnessed by the end-users i.e. the business 
community. The survey is conducted every year in a large number of countries 
with identical set of questions range on a scale from 1 to 7 [5], where higher values 
indicate stronger performance and it provides a sound base for quality analyses. 
The original survey questions are presented in Appendix (the end of paper). 
  Although the GCR already used the “Business sophistication" index i.e. the 11th  
pillar of competitiveness, it was not suitable for the purpose of our analysis. 
Because we intend to have a something different and wider scope of the analysis 
we selected 15 indicators - each denote a different activity of value chain - which 
are grouped into two pillars: (1) Primary Value Chain (PVC) pillar and (2) Support 
Value Chain (SVC) pillar.  
 With the intention to measure the quality of company’s value chain activities 
we constructed Value Chain Index (VCI). The VCI includes two sub-indexes: (1) 
Primary Value Chain (PVC) sub-indexes and (2) Support Value Chain (SVC) sub-
indexes. The score of each of the sub-index has been calculated as an average of 
indicator scores which are placed in same named pillars. Also, the score of the VCI 
is simple average of the scores of the two sub-indexes that is equal to averages 
from the 15th indicator score.  
 On other hand 15th indicators are ranked according to ranking of the GCR 2014. 
With simple averages of all ranking indicators (ranking out 144 counties) is obtain 
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the overall ranking indicators. The ranking and scores of the PVC sub-index, SVC 
sub –index and VCI provide additional insight in the quality analysis of the 
company’s value chain and assessment of company’s capability and company’s 
strategy and operation in Macedonia and Bulgaria, but also its benchmarking. The 
structure of VCI - the two pillars, corresponding indicators and their score- are 
listed in the Table 1. 
 
 

Table 1. The framework of company’s value chain index 
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Production process 
sophistication 

3.8 73 3.6 90 

Degree of customer 
orientation 

4.7 54 5.0 40 

Extent of marketing 4.1 78 3.8 102 
Nature of competitive 
advantage 

2.6 132 2.8 119 

Control of internat.  
distribution 

3.9 81 4.1 63 

Value chain breadth 3.7 72 3.3 113 
 

PVC sub-index 3.8 82 3.8 88 
      

 VCI 3.8 85 3.7 96 
 
*data from GCR 2014-2015  
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3.  Results and Quality analyze 
For Macedonia FYR, a candidate country since 2005, accession negotiations 

have yet to be opened. According to VCI the company’s value chain is ranked 85 

the (out of 144 countries) with score 3.8. As with its neighbor (Bulgaria), the 
company’s challenge are the activities and capabilities linked with Nature of 
competitive advantage (ranks 132 the, score 2.9) as a basis for improving of all 
primary activities (marketing and production process) in the Primary value chain 
sub-index (ranks 82 the, score 3.8). It is also notable that the Macedonia’s 
companies should to improve its support activities (SVC sub-index ranks 87th, 
score 3.7) because they are faced with multiple challenges in the areas of 
management (ranks 113th, score 3.3), customers value (ranks 118th, score 11), 
technology absorption (105th, score 4.2), cluster development (95th, score 3.5) and 
human resource (staff training ranks 81st, score 3.9).The results confirm that 
company’s value chain is in the process of reinforcing its primary and support 
activities while competitive strategy relies on low price for customer. Hence, we 
can noted then the Macedonia’s companies value chain do not create significant 
competitive advantage and delivers small value for customers (score 3.8 on a scale 
from 1 to 7) which means that they need to work on improving of their capabilities, 
strategies and operation. 

The value chain of Bulgaria’s companies is ranked 96th (out of 144 countries). 
From the scores and ranking of all value chain indicators can be notable that 
companies are faces with most challenge when they performed its activities in both 
PVC pillar (ranks 96th, score 3.6) and SVC pillar (ranks 104th, score 3.7). Only 
competitive advantage represents the customer orientation (ranks 40th, score 5). All 
other possibilities and practices for achieving competitive advantage are worrying. 
For example, process sophistication (90th), marketing practices (102 the), 
competitive advantage (119th), value chain breadth (113th) same as technology 
absorption (85th), R&D (100th), cluster teaming (129th), management (120th), staff 
training (127th), satisfy the needs of customers (111th) and the possibility of 
procurement of competitive and high quality raw materials (98th). From the results 
and analyze we noted that the companies in the two countries operate similar way 
and as can be seen from the degrees of competitive advantages have insignificant 
differences between them. Although these results are improved in terms of those in 
the period from 2008 to 2011 in the two countries, there are still large gaps in the 
company work [16]. 
                                                                                                                                               
4. Conclusions 

In this paper competitive advantage concept is defined and Value Chain Index 
(VCI) is created in order to benchmark the Macedonian and Bulgarian company’s 
value chain and to identify its competitiveness advantages. Also, this 
methodological tools help in assessing the quality of company’s activities, 
capability and strategy. The VCI captures 15 indicators of company’s value 
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activities grouped in both Primary Value Chain (PVC) pillar and Support Value 
Chain (SVC) pillar and thus it provide additional insight in the quality analysis of 
the company’s value chain activities of the two neighboring countries.  

The finding obtained from the two sub-indexes (PVC and SVC sun-index) and 
VCI of the two economies (Macedonia, 85 the versus Bulgaria, 96th) overall show 
that value chain activities of Macedonia’s companies create a somewhat more 
value for customers in terms of Bulgaria’s companies as can be seen and from the 
indicator Value chain breadth (72the versus 113th). But, the extent of qualitative 
differences in the performance of the company activities is insignificant in two 
economies that are reflected as the absence of significant competitive advantages. 
Of course, with the exception of one competitive advantage of Bulgarian’s 
companies as is evident from the performance in customer orientation (40th versus 
50th).  

Hence, we can conclude that companies in the two countries need to emphasize 
efforts to create competitive advantages. This may occur if the companies improve 
their performance in terms of the primary value chain activities -by developing 
unique products and processes (Nature of competitive advantage indicator), 
creating more value (Value chain breadth), marketing practice (Extent of 
marketing), improving operation (Production process sophistication) and the 
support value chain  activities—by providing more technology absorption R&D, 
cluster development, management, staff training, satisfy the needs of customers 
and supply of quality raw materials with fair prices. On the other hand, it will 
improve the extent of their skills and capabilities to create and implement one of 
three competitive strategies.  
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APENDIX 
 

 

Original survey questions  
 

Box 1: Example of a typical Survey question 
9.02 Firm-level technology absorption 
In your country, to what extent do businesses adopt new technology? 
 [1 = not at all; 7 = adopt extensively] 2013–14 weighted average 
Heavily influenced < 1 2 3 4 5 6 7 > Entirely independent 
Circling 1....means you agree completely with the answer on the left-hand side 
Circling 2....means you largely agree with the left-hand side 
Circling 3....means you somewhat agree with the left-hand side 
Circling 4....means your opinion is indifferent between the two answers 
Circling 5....means you somewhat agree with the right-hand side 
Circling 6....means you largely agree with the right-hand side 
Circling 7....means you agree completely with the answer on the right-hand side 
 

The questions for Support value chain pillar 
 

9.02 Firm-level technology absorption 
In your country, to what extent do businesses adopt new technology? 
 [1 = not at all; 7 = adopt extensively] 
12.03 Company spending on R&D  
In your country, to what extent do companies spend on research and development 
(R&D)?  [1 = do not spend on R&D; 7 = spend heavily on R&D] 
11.03 State of cluster development  
In your country, how widespread are well-developed and deep clusters (geographic 
concentrations of firms, suppliers, producers of related products and services, and 
specialized institutions in a particular field)?  
[1 = nonexistent; 7 = widespread in many fields] 
11.09 Willingness to delegate authority  
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In your country, how do you assess the willingness to delegate authority to subordinates? 
 [1 = not willing at all—senior management takes all important decisions; 7 = very 
willing—authority is mostly delegated to business unit heads and other lower-level 
managers] 
5.08 Extent of staff training 
To what extent do companies in your country invest in training and employee 
development? [1 = hardly at all; 7 = to a great extent] 
6.16 Buyer sophistication  
In your country, how do buyers make purchasing decisions? 
 [1 = based solely on the lowest price; 7 = based on a sophisticated analysis of 
performance attributes] 
11.01 Local supplier quantity 
How numerous are local suppliers in your country? 
 [1 = largely nonexistent; 7 = very numerous] |  
11.02 Local supplier quality 
How would you assess the quality of local suppliers in your country?  
[1 = very poor; 7 = very good] 
 

The questions for Primary value chain pillar 
 

11.07 Production process sophistication 
In your country, how sophisticated are production processes? [1 = not at all – labor-
intensive methods or previous generations of process technology 
prevail; 7 = highly – the world’s best and most efficient process technology prevails] 
6.15 Degree of customer orientation 
How well do companies in your country treat customers? [1 = generally treat their 
customers badly; 7 = are highly responsive to customers and customer 
retention]   
11.08 Extent of marketing 
In your country, to what extent do companies use sophisticated marketing tools and 
techniques? [1 = very little; 7 = extensively] 
11.04 Nature of competitive advantage 
What is the nature of competitive advantage of your country’s companies in 
international markets based upon? [1 = low-cost or natural resources; 
7 = unique products and processes] 
11.06 Control of international distribution  
To what extent are international distribution and marketing from your country owned 
and controlled by domestic companies? [1 = not at all—they take place through foreign 
companies; 7 = to a great extent—they are primarily owned and controlled by domestic 
companies] 
11.05 Value chain breadth 
In your country, do exporting companies have a narrow or broad presence in the value 
chain? [1 = narrow, primarily involved in individual steps of the value 
chain (e.g., resource extraction or production); 7 = broad, present across the entire value 
chain (i.e., do not only produce but also perform product design 
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Abstract. One of the priority areas of governments’ activity is to pursue the reforms of 
authorities which regulate economic entities. A number of researches were carried out in the 
areas of efficiency increase of regulatory authorities’ activity and reduction of the 
administrative burden for business. However, it should be noted that there is a lack of the 
complex assessment analysing accomplished operations of pursued reform in Lithuania and 
systematising the reform’s pursuance process itself. The purpose of the article is to analyse 
the reform’s progress of authorities which regulate Lithuanian and EU business entities and 
to propose the model how to improve the activity of administrative regulatory authorities. 
The following methods were employed: the comparative analysis of the scientific literature, 
analysis of regulatory authorities’ activity, synthesis, modelling.  
Keywords: business supervision, supervisory functions, administrative burdens. 
 
1. Введение  

Оптимизация деятельности институций, контролирующих хозяйственные 
субьекты, является одним из приоритетных направлений совершенствования 
деятельности Евросоюза. Еврокомиссия приняла план действий по 
совершенствованию регламентной среды в 2002 году [7].  В настоящее время 
в странах Евросоюза осуществляются различные проекты с целью 
совершенствования системы контролирующих организаций. В связи со 
сложностью и комплексностью проблемы уменьшения административной 
нагрузки и увеличения эффективности контролирующих организаций 
актуальность научных исследований в этой области не вызывает сомнений. 
Этой проблеме посвящено немало работ [1, 3, 8, 10, 15, 17, 18]. 

Одним  из родоначальников научных исследований в области 
сокращения административной нагрузки и реформы деятельности 
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контролирующих организаций в Европе является Phillip Hampton, который в 
2005 году в работе  „Уменьшение административной нагрузки: действенный 
контроль и исполнение“ [10] заложил основы этой реформы. Он утверждает, 
что следует всесторонне оценивать риски в деятельности контролирующих 
организаций и это позволит направить усилия этих организаций в те области, 
где это наиболее необходимо. В конечном счете, такой анализ рисков 
позволит уменьшить административную нагрузку на бизнес, обеспечивая в то 
же время положительные результаты регулирования. Расходы на содержание 
контролирующих организаций можно существенно уменьшить, если четко 
сформулировать требования, представить простые рекомендации и привлечь 
инвестиции из хозйственных субьектов. 

Согласно Wiener [18] совершенствование регламентирования связано с 
отменой или уменьшением некоторых правовых актов с одновременным 
расширением других и введением новых в зависимости от социальных 
последствий таких решений. Более совершенное регламентирование очень 
часто означает уменьшение расходов.  Black [3] выделяет пять главных 
областей системы регламентирования, требующих совершенствования: 
масштабы системы регламентирования, количество регламентирующих 
организаций и уровень сотрудничества между ними, техническая сложность 
задач регулирования, непрозрачность процесса регулирования и действий 
контролирующих организаций, а также недостаточное консультирование 
предприятий. Blanc [4] отмечает существенный факт, что контролирующие 
институции являются дополнительной нагрузкой для бизнеса в смысле 
потери рабочего времени и других прямых затрат.  

Monk [14] предлагает рекомендации как можно совершенствовать 
деятельность контролирующих организаций учитывая потребности бизнеса.  
Отметим некоторые из них:   
• Функции контролирующих организаций целесообразно постоянно 

пересматривать и совершенствовать с целью увеличения эффективности 
деятельности и уменьшения общей нагрузки контролирования;    

• Целесообразно, чтобы правительство создало центральный регистр 
контролирующих организаций, в котором были отражены их цели и 
уровень эффективности при контролировании хозяйственных субьектов;   

• Рекомендуется чтобы контроль осуществлялся на основе существования 
конкретных доказательств и анализа рисков, а также индикаторов, 
доказывающих необходимость контрольного визита; 

• Целесообразно максимальное сотрудничество между контролирующими 
организациями, что позволяет достичь лучших результатов и уменьшить 
административную нагрузку на бизнес.  
Blockmans et al. [5] отмечают актуальность уменьшения 

административной нагрузки в первую очередь для малых и средних 
предприятий, и рекомендуют установить конкретные критерии, которые 
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позволяли бы всесторонне оценить необходимость и последствия 
принимаемых новых правовых актов.  

Анализ научной литературы показывает комплексность проблемы 
совершенствования административного регулирования, в которой 
пересекаются правовые и управленческие аспекты и в решении которой 
заинтересованы как государство так и бизнес.    

Цель настоящей статьи – проанализировать деятельность 
контролирующих организаций в Литве и Евросоюзе и предложить модель 
совершенствования административного регулирования хозяйственных 
субьектов.  

Методы исследования: анализ научной литературы, сравнительный 
анализ, синтез, моделирование.  

 
2. Анализ ситуации в Литве  

Начиная с 2009 года в Литве происходит реформирование системы 
организаций, контролирующих хозяйственные субьекты, с целью повышения 
эффективности их деятельности. Ставятся задачи уменьшить 
административную нагрузку на бизнес, создавая тем самым для него лучшие 
условия развития, и переформировать надзорные организации в 
консультирующие.  

В 2010 году принято решение правительства об оптимизации системы 
контролирующих организаций, где сформулированы принципы оптимизации 
и представлена группировка субьектов администрации по выполняемым 
функциям [9, 13]. В отчете 2011-го года о выполнении этой программы 
совершенствования функций административного регулирования [12] 
отмечается, что наибольший прогресс достигнут в сфере  публикации 
правовых актов: 34 институции опубликовали перечни международных и 
национальных актов, регламентирующих контрольные функции и меры 
воздействия на хозяйствующие субьекты. В отчете подчеркивается также 
возросшее внимание к консультированию – 87% контролирующих 
институций  консультируют хозяйственные субьекты. Одним из актуальных 
аспектов совершенствования деятельности контролирующих организаций 
является уменьшение их количества. С начала 2010 года осуществлено 
несколько слияний, в результате которых 13 контролирующих организаций 
реформированы в пять. Планируется дальнейшее обьединение 11 
организаций в 4. Однако следует отметить, что достаточно сложно указать 
даже количество административных регулирующих организаций, так как не 
существует единственного нормативного перечня таких организаций.  
Исследование показало, что в различных источниках указаны различные 
перечни с разным числом организаций (Таблица 1). 
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Таблица 1. Количество организаций, контролирующих хозяйственные субьекты 

No Источник  Количество 

действующих 

организаций 

Количество 

направлений 

деятельности 

1 Протокол стратегического 
комитета правительства 

68 12 

2 Решение правительства об 
оптимизации функций 
контролирующих организаций  

63 
9 

3 Перечень контролирующих 
организаций, указываемый на 
сайте министерства хозяйства  

57 
8 

4 Руководство по надзору за 
хозяйственными субьектами, 
подготовленное  
министерством хозяйства 

56 

8 

5 Отчет агентства RAIT, 
подготовленный по заказу 
министерства хозяйства 

66 
- 

6 Отчет научно 
исследовательской работы 
института права по проблеме 
административной нагрузки на 
бизнес 

123  

- 

7 Отчет агентства SIC, 
подготовленный по заказу 
министерства хозяйства 

65 
- 

 
Анализ показал, что только 24 организации указаны во всех 

анализируемых источниках, в то время как 59 упоминаются только в одном 
из списков. Это означает, что трудно сравнивать и анализировать результаты 
отчетов проведенных исследований, а  действия по совершенствованию 
деятельности производятся без предварительного определения нормативного 
перечня контролорующих организаций.  

Необходимо отметить, что аналогичная ситуация и в других странах, где 
также не определен нормативный перечень контролирующих организаций. 
Дело в том, что определение и выделение контрольных и надзорных функций 
является очень сложным процессом. Одна из наиболее прогрессивных стран 
в этой области – Австралия - указывает, что в стране существует больше, чем 
150 контролирующих организаций, деятельность которых нуждается в 
совершествовании [16]. В Ирландии в 2007 году упоминалось 213 
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институций, осуществляющих функции регулирования хозяйственной 
деятельности [2]. В более позднем исследовании указывается, что в 
Ирландии существуют 80 контролирующих  институций [6]. Levi – Faur [11]  
в своем исследовании ситуации на уровне Евросоюза контролирующие 
организации  называет агентурами и группируют их по 36 направлениям 
деятельности. Анализ ситуации в Литве показал, что области деятельности 
контрольных организаций не совпадают с направлениями, принятыми в 
Евросоюзе, и кроме того, как правило, их количество гораздо больше, чем на 
уровне Еврокомиссии.  Например, регулированием в сфере защиты 
окружающей среды в Литве занимается 7 различных организаций, функции 
которых очевидно частично перекрываются. В Литве существует 6 
контролирующих организаций в области здравоохранения и 9 в области 
защиты прав потребителей. Руководители предприятий отмечают, что 
проверки осуществляются слишком часто, причем чаще всего в них 
участвует только одна из контролирующих организаций [12].  Можно также 
утверждать, что хозяйственные субьекты недостаточно информированы о 
целях и задачах происходящей реформы деятельности контролирующих 
организаций, однако потребность в такой реформе ощущается ими очень 
явственно. Проведенное исследование показывает, что обьединение 
контролирующих организаций и консолидация осуществляемых ими 
надзорных функций является очень актуальной задачей для Литвы.  
 
Цикл совершнствования деятельности контролирующих организаций  

Исследования различных авторов показывают, что проблема 
совершенствования деятельности контролирующих институций является 
актуальной для многих стран и главным вызовом является   нахождение 
баланса между потребностями бизнеса и потребностью государства 
контролировать хозяйственные организации.  На основе анализа научной 
литературы и результатов исследований деятельности системы 
контролирующих организаций в Литве предлагается следующая модель 
совершенствования административного регулирования хозяйственных 
субьектов (рис. 1).   
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Рис. 1. Цикл совершенствования деятельности контролирующих 

организаций 
 

Оценка потребностей бизнеса  
Цикл совершенствования целесообразно начать с исследования 

хозяйственных субьектов и  выявления их приоритетных потребностей, а 
также существующих проблем, обусловленных   деятельностью 
контролирующих организаций. Можно утверждать, что этот этап является 
самым сложным, так как необходимо найти некоторый консенсус, который 
отвечал бы интересам бизнеса (чтобы издержки с этим связанные были 
приемлемыми)  и государства, которое заинтересовано в уменьшении затрат 
на необходимые надзорные функции, а также улучшении условий развития 
бизнеса.  Однако очень часто предприниматели не удовлетворены 
существующей системой контролирования, которая представлена 
организациями различных уровней и принадлежащими различным 
министерствам. Особенно такой взгляд характерен для представителей 
средних, малых и микро предприятий.     

На этом этапе необходимо иметь в виду следующие задачи:  
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• выяснить какие правовые акты, по мнению хозяйствующих 
субьектов являются трудновыполнимыми и требующими слишком 
больших затрат; 

• при введении новых требований к хозяйственным субьектам 
необходимо  осуществлять консультации с представителями бизнеса 
и учитывать их мнение; 

• при изменении правовых актов необходимо вместе с 
представителями бизнеса оценивать экономическую 
целесообразность нововведений (то есть, оценивать издержки 
бизнеса по реализации нововведений и экономический результат, 
получаемый в результате нововведения);  

• после анализа потребностей хозяйственных субьектов необходимо 
выделить приоритетные потребности бизнеса, оценить уже 
осуществляемые действия по усовершенствованию и планировать 
дальнейшие действия с целью уменьшеня административной 
нагрузки на бизнес.  

Например:  
Потребность бизнеса – сократить время, которое необходимо уделить 

работе с контролирующими институциями. 
Выполненные действия – большинсво контролирующих организаций заранее 
информируют о проверках, представляют опросники, позволяющие быстрее 
приготовиться к проверке; расширяется перечень услуг  электронной власти 
для бизнеса.   

Планируемые действия – создать центральную информационную 
систему, которая позволит контролирующим организациям обмениваться 
информацией, не дублируя требований к предприятиям о представлении 
информации; обьединить и упростить правовые акты о представлении 
информации контролирующим организациям.  
 
Консолидация функций контроля 

После определения приоритетных потребностей хозяйственных 
субьектов следует существить консолидацию функций контроля между 
контролирующими организациями. На этом этапе необходимо иметь в виду 
следующие задачи:  

• необходимо проанализировать возможные альтернативы 
регулирования (если они существуют); 

• при сравнительном анализе функций контролирирующих 
организаций необходимо учитывать направление деятельности, 
потребности бизнеса, затраты на администрирование; 

• в результате анализа функций определяются повторяющиеся 
(дублирующиеся) функции в различных контролирующих 
организациях и принимается решение об их обьединении 
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(консолидации) с учетом направления деятельности и общих затрат 
на администрирование; 

• пересматриваются требования к представляемой информации и 
макеты представления информации, которые должны быть 
единообразными;  

• предусматривается регламент обмена информацией между 
контролирующими организациями; 

• целессобразно рассмотреть  альтернативы участия общественности в 
процессах контроля.  

 
Оптимизация правового регламентирования 

После анализа возможностей консолидации функций между 
контролирующими организациями следует этап совершенствования 
правового регламнтирования. На этом этапе необходимо иметь в виду 
следующие задачи:  

• периодический пересмотр правовых актов отдельных 
контролирующих организаций и их совершенствование с целью  
упрощения;  

• оценка правовых актов, вводящих новые требований к бизнесу, с 
точки зрения возможностей получения информации из других 
источников, возникающей дополнительной административной 
нагрузки, анализ возможностей использования информационных 
технологий для уменьшения этой нагрузки;  

• при подготовке или пересмотре правовых актов вводить различные 
требования к предприятиям в зависимости от их  величины, с целью 
существенного  уменьшения административной нагрузки на малые и 
средние предприятия.  

 
Оптимизация действий отдельных контролирующих организаций 

После  анализа и совершенствования актов правового регламентирования 
целесообразно перейти к соверщенствованию деятельности отдельных 
контролирующих организаций.  На этом этапе необходимо иметь в виду 
следующие задачи:  

• оценка рисков хозяйственных субьектов должна быть основой 
деятельности всех контролирующих организаций и должны 
осуществляться только необходимые и обоснованные контрольные 
функции;   

• денежные средства, сэкономленные в связи уменьшением 
контрольных проверок, целесообразно использовать для мотивации 
хозяйственных субьектов полного выполнения предусмотренных 
требований;     
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• при создании новых регламентов и требований необходимо, чтобы 
контролирующая организация планировала как обеспечить их 
выполнние; 

• провести анализ возможностей использования информационных 
технологий для увеличения эффективности деятельности.  

 
Внедрение информационных систем, обеспечивающих оптимизацию 
процесса межинституциального контроля. 

Использование информационных систем для обмена информацией и 
обеспечения координации действий различных контролирующих 
организаций предоставляет большие возможности для совершенствования 
надзорного процесса хозяйственных субьектов. На этом этапе необходимо 
иметь в виду следующие задачи:  

• информационные системы позволяют интегрировать усилия 
различных контролирующих организаций и тем самым уменьшить 
административую нагрузку на бизнес;  

• использование информационных систем создает условия для более 
полной оценки различных рисков для хозяйствующих субьектов;  

• целесообразно обеспечить, чтобы хозяйтвенные субьекты 
представляли необходимую информацию в систему 
контролирующих организаций только один раз.  Для достижения 
этой цели необходимо, чтобы контролирующие организации 
обменивались информацией и таким образом обеспечивали 
межинституциональный процесс контроля хозяйствующих 
субьектов.  

Следует отметить, что все рассмотренные этапы являются достаточно 
сложными и на каждом этапе возможно возвращение к предыдущему этапу и 
их повторение.   
 
3. Выводы  

Анализ научных исследований показал, что проблема совершенствования 
деятельности регулирующих организаций и сокращения административной 
нагрузки на предприятия является актуальной для стран Евросоюза, в том 
числе Литвы. Комплексность и сложность этой проблемы определяются тем, 
что для создания достаточно хорошо действующей системы необходимо 
взаимодействие контролирующих организаций с предприятиями и учет их 
интересов.       

На основе анализа научной литературы и результатов исследований 
деятельности системы контролирующих организаций в Литве предлагается  
модель совершенствования административного регулирования, в которой 
предусмотрены действия  по сокращению административной нагрузки и 
направления консолидации функций контролирующих институций. 
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Abstract. The article considers the problem of evaluation of urban competitiveness. Despite 
of the variety of competitiveness approaches, the majority of them are designed for the 
national and regional level analysis, or the world's largest U.S.A, European and Asian cities. 
The assessment of the largest world-level urban competitiveness often overshadows the 
small and medium-sized cities. There is a lack of methods adapted to urban centers, which 
are not included in the NUTS 2 classification.  In scientific literature the need for 
compliance with the principles of sustainable development, as a prerequisite for the city to 
be competitive, is often emphasized while developing the urban competitiveness–enhancing 
strategies, however, for the assessment of competitiveness the focus is laid on economic and 
social competitiveness or certain individual criteria (e.g. innovation, investment and tourist 
attractiveness, use of information technology and telecommunications). There is a lack of an 
integrated assessment of urban competitiveness based on the sustainable development 
principles, as well as the methodological framework of this aspect. The model for integrated 
assessment of urban competitiveness and results of evaluating competitiveness several cities 
of Lithuania are presented in the paper. The following methods were employed: the 
comparative analysis of the scientific literature, expert survey, method of multicriterial 
evaluation. 
Keywords: competitiveness, evaluation of competitiveness, urban competitiveness. 
 
1. Введение 

Актуальность исследований конкурентоспособности городов 
обусловлена их большой ролью и значением в общем развитии и прогрессе. 
В городских комплексах сосредоточен не только экономический и 
социальный капитал, но также образование, наука, культура и 
инновационный потенциал. Города генерируют 67% глобального валового 
продукта (GDP) и около 85% валового продукта Европейского союза. В 
условиях глобализации и региональной интеграции для городов таких 
небольших стран как Литва конкурентность и привлекательность в 
Балтийском регионе и в Еропейском масштабе является актуальной задачей.  
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Экономико - социальная система города является комплексной, зависящей от 
других систем и окружающей среды. Поэтому и факторы, определяющие их 
конкурентность, должны рассматриваться и оцениваться комплексно. В 
научной литературе большинство исследований посвящено городам 
мирового значения, таким как Нью-Йорк, Токио, Мехико, Пекин и др.  
Однако меньшим городам и их конкурентности пока уделяется недостаточно 
внимания. Сущность концепции конкурентности городов выражается, по 
мнению большинства ученых не какой нибудь формулировкой, а комплексом 
различных факторов. Следует отметить, что большинство этих факторов 
тесно взаимосвязаны между собой. Это значит, что необходимо не только 
установить факторы, определяющие конкурентность города, но и найти 
способ  интегральной оценки конкурентности. 

В литературе [13, 15] подчеркивается, что развитие городов и их 
жизнеспособность является основой экономического благосостояния страны. 
Treasury [34] утверждает, что конкурентоспособные города создают 
экономически процветающие регионы, а Singhal et al. [29] акцентируют все 
возрастающее их значение в глобальной экономике. Некоторые ученые 
утверждают, что существует прямая связь между притоком капитала в город  
(один из показателей кнкурентности) с качеством жизни горожан [26]. 
Однако следует отметить, что само понятие конкурентности города 
(местности) в литературе представлено достаточно разнообразно.  

Согласно Charles, Benneworth [4] конкурентность местности (региона) 
это способность создавать дополнительную ценность  и увеличивать 
«богатство» региона. Storper [33] определяет конкурентность местности как 
свойство привлечь и удержать предприятия, имеющие стабильные или 
растущие рынки, и повышать уровень жизни своих жителей.  EC [9] 
определяет конкурентность региона как способность  обеспечивать высокий 
уровень жизни и занятости. Согласно OECD [22] это способность города 
производить продукты и услуги, имеющие спрос на международных рынках, 
и обеспечивать увеличивающиеся доходы своих жителей. Можно 
утверждать, что большинство определений конкурентности местности, 
города, региона включают в себя конкурентность бизнеса (предприятий) и 
уровень (качество) жизни их жителей, хотя например, Webster, Muller [36] 
отмечают только конкурентоспособность бизнеса.  

Актуальность проблемы оценки конкурентности территорий (стран, 
регионов и городов) показывает большое количество работ, отражающих 
результаты практических исследований в различных странах мира 
(например, [7, 10, 14, 17, 23]).  Сложность проблемы оценки конкурентности 
заключается в том, что конкурентность зависит от множества ранообразных 
факторов различной природы, которые иногда трудно выразить 
количественно, а с другой стороны связи и взаимовлияние этих факторов 
трудно учесть при формировании интегральной оценки конкурентности.   

Цель данной статьи – представить модель оценки конкурентности 
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города, основанной на принципах сбалансированного развития и 
целевого управления.  
Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, 

экспертный опрос, многокритериальные методы оценки в иерархических 
структурах. 
 
2. Особенности конкурирования городов  

Неоходимо отметить, что понятие конкуренции местностей (то есть 
городов, регионов и стран) существенно отличается от конкурирования 
предприятий. Некоторые авторы [16] утверждают, конкуренция территорий 
отличается от конкуренции между предприятиями тем, что территории не 
могут исчезнуть в случае банкротства. Такому мнению противоречит  
Camagni [3], который утверждает, что в случае утраты конкурентных 
преимуществ территории могут достаточно долгое время быть в застое по 
различным отдельным аспектам: бизнес, инвестиции, экология, уровень 
безработицы и эмиграция.   

Несмотря на противоречивые мнения и дискуссию о целесообразности 
применения концепции конкурентоспособности к территориям [3, 15, 16, 25, 
35] в последнее время можно отметить возрастающее внимание к 
проблематике конкурентности территорий, в том числе и конкуренции 
городов. Это обусловлено все возрастающей конкуренцией между городами 
за человеческие и другие ресурсы развития, независимо от их величины, 
местоположения или экономического влияния. Ученые отмечают, что 
конкуренция происходит из-за следующих целей: быть притягательными для 
бизнеса, жителей, квалифицированной рабочей силы, инвeстиций, туристов, 
культурных и спортивных мероприятий, различных (международных и 
национальных) проектов [35].  Следует отметить, что  в связи с глобализацией, 
развитием информационно коммуникационных технологий и структурных 
изменений,  города становятся по некоторым аспектам все более похожими 
друг на друга, что только увеличивает конкуренцию между ними. Begg [2] и 
Kresl [15] отмечают, что основой конкурентности города являются не 
отдельные конкурентные преимущества, а целый их комплекс. Из этого 
следует, что при оценке конкурентности городов следует учитывать их 
специфику и сравнимость, а также  четко формулировать критерии оценки. 
Sotarauta, Linnamaa [32], анализируя суть конкуренции между городами, 
предлагают выделять особенности, которые целесообразно использовать при 
характеристике конкурентных городов. Kresl [15] сформулировал такие 
особенности экономически конкурентного города: 
− высокооплачиваемые рабочие места для высококвалифицированных 
работников; 
− производство, ориентированное на создание экологически чистых 
продуктов и услуг;  
− темпы развития, обеспечивающие высокую занятость;  
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− специализация в таких видах деятельности, которые позволяют 
создавать и управлять своим будущим развитием.   

Анализ научной литературы показывает, что различные авторы 
выделяют и акцентируют различные аспекты конкурентности городов, но 
чаще всего упоминают диверсифицированную экономику, 
квалифицированный человеческий капитал, продукты и услуги, 
использующие современные технологии, наличие научных центров, 
современную транспортную, телекоммуникационную и культурную 
инфраструктуру, а также качественную экологическую среду. То есть, можно 
сказать, что конкурентными являются города с высоким качеством жизни и 
работы для жителей, а также притягательные для бизнеса и туристов.  
Немало работ в последнее время посвящено исследованиям концепции 
«умного» города [1, 10,  18, 19], в которых авторы выделяют такие признаки 
результативного конкурирования как процесса: быстрое реагирование на 
изменения, использование инновативных решений, постоянное 
совершенствование, ориентация на смарт специализации, внедрение 
принципов сбалансированного развития.    

Факторы, определяющие конкурентность города, различны для разных 
городов из-за их разнообразия и множества внешних и внутренних 
особенностей, поэтому каждый город должен определить свой уникальный 
набор факторов конкурентности.  Следует отметить, что оперируя понятием 
конкурентности города многие авторы в первую очередь имеют в виду 
экономическую составляющую, однако очевидно что экономический успех 
не гарантирует высокий уровень в социальной сфере города. Развитие 
конкурентоспособного города зависит от результатов в экономике, 
социальной сфере и в сохранении экологической среды, поэтому 
целесообразно оценку конкурентности  производить на основе принципов 
сбалансированного развития.  
 
3. Модели оценки конкурентности территорий 

В научной литературе наибольшее количество моделей оценки 
конкурентности посвящено конкурентности стран и регионов (Таблица 1). 
Модели конкурентности отличаются заложенными принципами (напр., 
сбалансированного развития), набором факторов и способом интегрирования 
факторов в единую модель (бриллиант, пирамида и т.д). 
 

Tаблица 1. Модели конкурентности территорий [6]    

Авторы Модель 
Модели конкурентности стран 

Porter (1990) [25] Модель Национального бриллианта 
Rugman, D’Cruz (1993) [27] Модель двойного бриллианта 
Cho (1994) [5] Модель девяти факторов 
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Модели конкурентности регионов 
Begg (1999) [2] 
 

Модель лабиринта конкурентности региона 

Lengyel (2003) [17]  Модель пирамиды конкурентности регионов 
De Vet et al. (2004) [8] Модель дерева конкурентности регионов 
      Martin et al. (2006) [20] Модель шляпы конкурентности регионов 
Rutkauskas (2008) [28] Модель сбалансированной конкурентности 

регионов страны 
Snieška, Bruneckienė (2009)           Модель регионального бриллианта [31]  

Модели конкурентности города 
Newman (1999) [21] Расширенная модель метаболизма 
Deas, Giordano (2006); 
Office of the Deputy Prime 
Minister, UK (2006)  
 

Концептуальная модель параметров 
конкурентности города  [7, 23] 

Kresl (2007)  [15] Стратегическая модель гипотетического 
города 

Sinkiene (2008) [30] Модель конкурентности города 
Lombardi (2011) [19] Модель тройной спирали  

 
В результате анализа моделей оценки конкурентности территорий можно 

выделить главные аспекты, которые целесообразно учитывать при создании 
модели оценки конкурентности города:  
• в модели должны быть учтены специфические особенности города, 
так как существуют различные типы городов и их конкурентность 
определяется множеством очень разнообразных факторов; 
• идентифицированные факторы конкурентности должны быть 
измеряемы с помощью количественных индикаторов; 
• необходимо определить связи между факторами и 
конкурентноспособностью; 
• в модели должен быть учтен принцип сбалансированного развития.  

Предлагаемая модель оценки конкурентоспособности города [6, 24] 
основывается на принципах  сбалансированного развития и целевого 
управления. Модель включает три уровня факторов и дополнительную 
подсистему экологических факторов внешней среды, которые оказывают 
влияние на различные факторы разных уровней.  Первый уровень содержит 
базовые факторы, без которых город не может существовать: это  энергетические 
сети и безопасность, инфраструктура транспортного сообщения, инфраструктура 
информационных технологий и телекоммуникаций, природные ресурсы, 
инфраструктура сортировки и уничтожения отходов, система водоснабжения и 
очистки, социальная (и культурно спортивная) инфраструктура, 
демографическая ситуация и психологический климат, эдукационная система и 
система здравоохранения. Для оценки перечисленных групп факторов 
используются количественные индикаторы. Например, демографическую 
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ситуацию в городе отражает доля работоспособного населениия; систему 
образования можно оценить количеством студентов на 1000 жителей, 
инфраструктуру здравоохранения – количеством коек в больницах на 1000 
жителей и т.д.  На втором уровне  представлены факторы, определяющие 
развитие города:  это инвестиционный климат,  туристическая притягательность,  
человеческий капитал, миграция, экологические факторы и т.д. На третьем 
уровне оцениваются факторы, являющиеся результатом взаимодействия 
факторов I и II уровней и отражающие принципы сбалансированного развития 
города (конкурентная экономика, социальное благосостояние и экология):  это  
общий внутренний продукт и уровень качества жизни.  Оценка факторов (или 
группы факторов) верхнего уровня интегрируются с помощью 
многокритериальных методов, используя количественные значения индикаторов 
и экспертные оценки степени важности отдельных факторов [6, 10, 11, 24].  

Алгоритм оценки конкурентности города составляют следующие этапы: 
1. Создание рабочей группы экспертов для определения набора 
факторов  конкурентности города. 
1.1 в результате анализа с учетом формулируемых целей  отбираются 
факторы, влияющие на конкурентность данного конкретного города. 
Предполагается, что этот этап может иметь несколько шагов в зависимости 
от того насколько совпадают мнения экспертов и с какими институциями 
целесообразно согласовывать этот список. 
1.2 когда составлен перечень факторов, необходимо установить 
индикаторы, количественно характеризующие отобранные факторы 
конкурентности. На этом шаге возможно возвращение к шагу 1.1 с тем, 
чтобы в конечном  результате получить перечень факторов конкурентности и 
их индикаторов (показателей). 
2. Для использования многокритериальных методов оценки в 
результате экспертного опроса определяется степень важности факторов 
конкурентности и их показателей.  Если есть необходимость, производится 
нормализация данных с тем чтобы оценки были одинаково направлены 
(большее значение означало лучшую оценку).  
3. С помощью многокритериальных методов рассчитываются оценки 
факторов нижнего базового уровня, затем в результате обьединения 
рассчитываются оценки факторов высшего уровня и в конечном счете 
интегрированная оценка конкурентности города. 
4. Производится анализ результатов всех расчетов (промежуточных и 
окончательных), определяются проблемные области сбалансированного 
конкурентного развития города и проблемные факторы. 
5. Рабочая группа экспертов разрабатывает предложения по 
совершенствованию перечня факторов и их измеряющих показателей, и 
процесс можно начинать сначала, переходя к первому этапу.  
На основе полученной информации возможно предпринимть действия по 
решению проблем, улучшению степени конкурентности по проблемным 
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факторам и т.д. В результате проведенных расчетов могут возникнуть 
предложения относительно перечня факторов конкурентности и их 
индикаторов, а также с течением времени может менятся ситуация по  каким 
то аспектам, поэтому многоуровневый процесс оценки конкурентности при 
необходимости целесообразно осуществлять  в той же последовательности.  

В процессе оценки конкурентности рекомендуется придерживаться 
следующих принципов: идентифицировать оцениваемый город и его 
внешнюю среду; тщательно изучать каждый фактор конкурентности и 
включать в перечень только те, которые оказывают наибольшее влияние на 
уровень конкурентности. Оценка конкрентоспособности пяти наибольших 
городов Литвы с использованием предложенной модели показала ее 
практическую применимость и в результате проведенных расчетов можно 
утверждать, что наиболее конкурентноспособным является Вильнюс, на 
втором месте  Каунас, на третьем - Клайпеда, на четвертом – Шяуляй и на 
пятом – Паневежис.  
 
4. Выводы  

Анализ научной литературы показал, что различные авторы выделяют и 
акцентируют различные аспекты конкурентности городов, чаще всего 
отмечая диверсифицированную экономику, квалифицированный 
человеческий капитал, продукты и услуги, использующие современные 
технологии, наличие научных центров, современную транспортную, 
телекоммуникационную и культурную инфраструктуру и качественную 
экологическую среду. Факторы, определяющие конкурентность города, 
различны для разных городов из-за их разнообразия и множества внешних и 
внутренних особенностей, поэтому каждый город определяет свой уникальный 
набор факторов конкурентности.   

Предлагаемая трехуровневая модель оценки конкурентности города 
основана на принципах сбалансированного развития и целевого управления. 
Использование многокритериальных методов оценки позволяет интегрировать 
оценки факторов разных структурных уровней модели.  Оценка 
конкурентоспособности пяти наибольших городов  Литвы с использованием 
предложенной модели подтвердила ее практическую применимость – 
результаты проведенного исследования и расчетов показывают, что наиболее 
конкурентноспособным является Вильнюс, далее соответственно   Каунас, 
Клайпеда, Шяуляй и Паневежис.  
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Abstract. Emotional user experience design case study of detergent packages with the aim 
of defining design guidelines is performed. A checklist for user experience assessment and 
design of detergent packages was used. By the checklist 23 design elements like form, basic 
and complimentary logo, image, colours, size, font, structure of the package were assessed. 
The feelings of 70 users while observing and using 11 detergent packages were measured by 
21 Kansei word pairs. Data gathered were analysed by partial least squares regression. 
Based on analysis results guidelines and recommendations for emotional user experience 
design of detergent packages were established. Significant improvement of emotional user 
experience with the packages is expected after implementation of these design 
recommendations.  
Keywords: user experience design, package design, kansei engineering, detergent 
packages, emotive design, design guidelines. 
 
1. Introduction 

Contemporary studies on user experience in package design include elements 
such as form, predominant and additional colour, typography, structure of the material 
and etc. covering features that may influence user experience with the package [3, 6]. 
The emotional appeal of packages [2] is often neglected as designers tend to pay 
more attention to issues of graphical design, typography, industrial design and 
usability. Therefore there is a need to seek for a suitable design approach to define 
design requirements based on emotional signatures of packages. The packages 
should induce desirable consumer experience and emotion that influences users’ 
perception of the package [11].  
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Japanese professor Nagamachi proposed a new consumer-oriented approach 
for product development: Kansei Engineering (KE) [7]. He defined it as an 
approach for translating user feelings and impressions into product parameters. KE 
objective is to study the relationship between product forms and Kansei images 
with the target of producing products that consumer will enjoy and be satisfied 
with. KE has been successfully applied to incorporate the emotional appeal in the 
product design ranging from physical consumer products to IT artifacts. KE is a 
well-accepted industrial design method in Japan, Korea and Europe [9, 10]. The 
focus of package KE is to identify the Kansei value of packages that triggers and 
mediates emotional response. The KE process implements different techniques to 
link package emotions with package properties. 

In our paper we consider emotional aspects of packaging design process. We 
study users’ emotions and use them to assess packages in design process. We 
produced guidelines for Kansei package design which are derived from Partial 
Least Squares Regression analysis [1]. This guidelines are composed of package 
design elements and users’ Kansei. This paper presents a case study of emotional 
user experience (UX) with detergent packages and derived package design 
guidelines. 
 
2. Case Study 

We used our checklist [8] to gather package customer’s Kansei responses. The 
data gathered was analysed by Partial Least Squares Regression (PLSR) [1] to 
identify influence of design elements to Kansei. Based on analysis results 
guidelines for design of detergent packages were established.  

23 design elements of detergent packages were determined like form, shapes, 
physical dimensions, fonts, surface, structure of the material concerning the 
graphical appearance of the package, etc. For each element its relevant categories 
were defined. For example the categories of the design element form are: 1) 
rectangular; 2) trapezoidal; 3) polygonal; 4) cylindrical and 5) conical. The 
emotional user experience was assessed by Kansei word pairs using a five-point 
semantic differential scale, e.g. scale "Beautiful 5-4-3-2-1Ugly". The average 
numerical value (3) reflects the neutral user view. For visual UX assessment of 
packages 10 Kansei word pairs in five-point scale were used, e.g. “Attractive-
Unattractive”. After using/touching the package the consumers gave their 
subjective ratings for 11 Kansei word pairs, e.g. “Comfortable-Not comfortable” 
and “Like-Dislike”. 

70 undergraduate students from Technical University of Sofia participated in 
our study. All of them were forth year BSc students studying Industrial Design at 
Department of Industrial Design Engineering. 15 males and 55 females aged 20-23 
were recruited. Three Kansei evaluation sessions were performed. During each 
session a briefing was given before the participants began their package 
assessment. 11 detergent packages were given to all participants in a systematic 
and controlled way. They were randomly selected among seven competing 
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detergent manufacturers were available in retail chains (cf. Table 1). Participants 
were asked to rate their feelings into the checklist according to the given scale 
within 5 minutes for each package. Each Kansei evaluation session took 
approximately 1 hour to complete. Comments about feelings they produce in terms 
of: colour, image, trade name, brand and their physical parameters: shape, height, 
size and volume, as well as their functions were collected.  

 

Table 1. Eleven detergent packages used for the case study 
 

           
Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4 Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8 Pack 9 Pack 10 Pack 11 

 
Three sets of data were obtained from the study: 
1. Independent binary variables X  include 73 categories of 23 design 

elements. 
2. Dependent ordinal variables Y  include 21 sets of Kansei 

responses by 70 participants.  
3. Sample of 11 detergent packages.  
PLSR analysis has been identified to be most suitable to handle large number 

of independent variables X (73) and dependent variables Y (21). It was performed 
to discover relations between dependent variables Y (Kansei word pairs) and 
independent variables X (design elements). PLSR analysis was also used to 
identify the influence of design elements in each Kansei and best fit value for each 
design element. All three data sets were used for performing Partial Least Squares 
Regression analysis and obtaining standardized regression coefficients for all 73 
categories of 23 design elements. Ranges were calculated using the difference 
between maximum and minimum categories coefficient values of one design 
element. Mean of ranges was calculated. If the range of a design element is larger 
than the mean, the item is considered to have good influence in design. As a result, 
range for every design element having value larger than the mean implies the best 
fit group which highly influence consumer’s Kansei in package design.  

On Table 2 a segment of design elements and their ranges are shown. The 
design elements with range values above the mean (0.0981) are: Form (0.3782), 
Value Image (0.1819), Place Trade Name Logo (0.1623), Size Logo (0.1502), 
Style Letter Trade Name (0.1346), Package Width (0.1339), Image Size (0.1337), 
Pack Height (0.1254), Font Trade Name Optical Value (0.1047), and Dosimeter 
(0.1007). They are the most important design elements with highest positive UX 
with the studied detergent packages. The column ‘Good Design’ lists design 
elements categories, which implies best fit value to package UX. Column ‘Bad 
Design’ lists design element categories, which implies most unfit value to package 
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UX. For example strong positive UX for the category of the design element "form" 
is considered the rectangle and strong negative UX the respondents have with 
trapezoidal form. The same applies to other design elements above mean (0.0981). 

 
Table 2. Most significant design elements ranked according to mixed (visual and tactile) 

user experience. Recommended categories of design elements 
 

Design elements Range Good 
design Bad design 

Form 0.3782 Rectangle Trapezoid 

Value Image 0.1819 Light Neutral 

Place Trade Name Logo 0.1623 Below Bottom Right 

Size Logo 0.1502 Small Large 

Style Letter Trade Name 0.1346 Lowercase Capitalized Each Word 

Package Width 0.1339 Narrow High 

Image Size 0.1337 Small Large 

Pack Height 0.1254 High Low 

Font Trade Name Optical Value 0.1047 Bold Light 

Dosimeter 0.1007 Yes No 
 

3. Design Guidelines 
In the following summarized guidelines for Kansei design of detergent 

packages are presented. In Table 3 are presented the preferred design element 
categories ensuring good UX followed by the best ranked packages in terms of 
visual and touch/use UX of the participants. 
 

Table 3. Relationship between design elements and  
detergent packages from user experience viewpoint 

 
Design element Preferred categories Packaging survey 

1 Shape / Form Rectangular P3, P1, P2, P5, P10, P6, P4 
2 Value image Bright P3, P1, P5, P10, P6, P4 
3 Positioning the trade name Below P3, P6 
4 Size logo Small  P5, P4 
5 Style of lettering of the trade name Small caps P3, P2 
6 Width the package Narrow P3, P1, P5, P10 
7 Image size Small  P2, P6, P10 
8 Height the package High P10, P5, P1 
9 Optical value of the trade name Bold P3, P1, P2, P5, P10, P6, P4 

10 Dosimeter Existing P1, P5, P10 
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The results of PLSR analysis show that the 5 most significant design elements 
and their categories recommended for positive UX of Kansei oriented packaging 
are (cf. Table 4): 

1) Form → (0.38) - rectangular, 
2) Value of image → (0.18) - light 
3) Position of the trade name → (0.16) - Below 
4) Size Logo → (0.15) - Small 
5) Style Letter Trade Name → (0.13) - Lowercase 

 
Table 4. Segment of design guidelines including best fit design elements  

and their recommended categories with positive UX 
 

Example Range Recommended category

1 Form 0.3782 rectangular

2 Value Image 0.1819 bright

3 Place Trade Name Logo 0.1623 below

4 Size Logo 0.1502 small

5 Style Letter Trade Name 0.1346 regular letters

6 Package Width 0.1339 narrow

7 Image Size 0.1337 small

8 Pack Height 0.1254 high

9
Font Trade Name 
Opt. value 0.1047 bold

10 Dosimeter 0.1007 available

Design elements
       

Calgon

calgon

calgon

 
 
The packages with Kansei values above the mean (3.31) are show in 

descending order in Table 5. This results could be used as positive examples for 
best package design practices. 
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Table 5. Detergent packages with positive UX above mean (3.31) 

 
PLACE 1: 

3.72 
PLACE 2: 

3.53 
PLACE 3: 

3.53 
PLACE 4: 

3.50 
PLACE 5: 

3.46 
PLACE 6: 

3.39 
PLACE 7: 

3.34 
PLACE 8:  

3.34 

   
    

 
Pack 3 Pack 1 Pack 2 Pack 5 Pack 10 Pack 6 Pack 4 Pack 7 

 
The packages with Kansei values below the mean (3.31) are show in 

ascending order in Table 6. This results could be used as negative examples for 
best package design practices. 

 
Table 6. Detergent packages with negative UX under mean (3.31) 

 
PLACE 1: 

2.72 
PLACE 2: 

2.87 
PLACE 3: 

3.04 

  
 

Pack 9 Pack 8 Pack 11 

 
From Table 4 we can deduce summarized recommendations for Kansei 

packaging design for detergent packages class "semi" [5]. They can serve as a basis 
for the introduction of best practices in the design of detergent packaging. Design 
of optimal detergents packaging, which cause a positive UX and to be liked, meet 
priority with the highest rating, optimal values for design elements. The design 
recommendations for ranking the best detergent packages of UX are applied in the 
design of optimized KE design packages. 

 
4. Conclusions 

A user experience design case study of detergent packages with the aim of 
defining design guidelines is performed. A checklist [8] with 23 design elements 
and 21 Kansei word pairs was used. Data from 70 users of 11 detergent packages 
were gathered. A multivariate model based on partial least squares regression was 
created and used for data analysis. The PLSR analysis has: (1) discovered links 
between package design elements [8] and package Kansei; (2) translated Kansei 
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responses to the underlying design elements and (3) revealed the influence of 
design elements towards the design of detergent package. From our study, we have 
shown that it is possible to discover the emotional signature in detergent package 
design. These results are used to formulate guidelines for emotional user 
experience design of detergent packages. The present study may not produce 
globally applicable design guidelines, but they present the first step in this research 
direction. Further research based on other models like analytic hierarchy process 
[6], rough sets [4] is recommended. 
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PR В ЛОНОТО НА ИНДОКТРИНАЦИЯТА 
 

PR IN THE BOSOM OF INDOCRINATION 
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Abstract. This study proves the thesis that the main purpose of political PR is put into 
ideology, and marketing / business / PR is put into the utility in order to sales and profit. 
Could PR out of the bosom of indoctrination? Yes, when it is released by power and 
financial dependencies! Then PR, from one party and ideology, propaganda and 
commercialization, on the other hand, will become an oxymoron /combination of 
irreconcilable concepts/. 
Keywords: PR, black PR, psevdosabitie, indokrenatsiwa, propaganda, psychological 
manipulation, lifestyle unnecessary consumption.    
 
1. Въведение 

В съвременната епоха, според Жан Бодрияр, действителността се 
подменя от "мрежа от симулакруми", Симулакрумът не е отражение на 
реалността, симулакрум е отражение на нищото което няма никакви 
съответствия в реалността. Те създават "хиперреалност", управляват 
поведението на хората, техните възприятия и накрая тяхното съзнание. А 
това води до загиване на субективността - дори човешкото "Аз" представлява 
съвкупност от симулакруми... 

Съвременният човек, подкупен от нестихващите хвалебствени 
разсъждения за настъпващата абсолютна информационна глобализация, е 
свикнал да мисли, че е информиран буквално за всичко, което се случва по 
света и в обществото. Престанал е да си задава въпроса за истинността, 
защото му се струва дискомфортен. Той помни, че "информацията означава 
власт" и считайки се за информиран, се възприема донякъде и за могъщ. 
Хората вярват на мненията, на картинката на TV екрана, доверяват се на 
съдържанието на сайтовете. Телевизията и Интернет са най-глобални, най-
разнородни по състав (телевизионните компании или сайтове) и пораждат у 
нас най-малко съмнения. Тук именно се крие и една от най-големи грешки на 
съвременния човек - доверието [1] / Найден Йотов, "Бодрияр - теоритик на 
съвременното общество"/. 

Николо Макиавели е казал нещо, което днес е много актуално: „Ако ви 
лъжат, за да получат парите ви, това е мошеничество. Ако ви лъжат, за да 
получат гласовете ви, това е политика“.  Доста директно и смущаващо 
определение за политиката, затова PR я вкарва в лоното на индокринацията, 
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за да направи нейното въздействие по-перфидно, т.е. да се вярва в нея, без да 
се проумява нейната същност. 

Първоначално индоктринацията се възприема като предаването и 
налагането на фундаментални положения като системи от вярвания в 
религиозно отношение. По-късно придобива смисъла въобще на процес на 
налагане, насаждане и дори втълпяване на идеи, обществени нагласи, 
когнитивни стратегии посредством професионална методология. В този 
смисъл  тя  има семантично родство   с пропагандата, която  е вид послание, 
целящо да въздейства на мнението или поведението на хората във връзка с 
някаква кауза или позиция, която облагодетелства дадена група или личност. 
Често вместо безпристрастни и доказани факти, пропагандата може да 
представи съзнателно манипулирана информация с цел заблуда на големи 
социални групи или обществото в съвкупност.  Когато посланието, което 
трябва да се втълпи на хората, има опасност да не се хареса на 
обществеността, то трябва да бъде предложено по такъв начин, че да 
въздейства и да бъде прието.  

Едновременно с това индокринацията  съдържа в себе си  
психологическата манипулация, която  преследва, промяна на възприятието 
или поведението на публиките чрез неконвенционални тактики и 
комуникационни техники. Синтезирано индокринацията в симбиоза с 
пропагандата и психологическата манипулация преследва   въздействие 
върху мисленето и ценностната система, което не  уважава правото на 
възприемащия да приеме или отхвърли самото влияние. По-точно в ход е 
ирационалната индоктринация, обикновено разглеждана като погрешно 
„обучаваща“ и въздействаща, разчитаща, че индоктринираният човек не би 
задал въпрос по същността на посланието или не би бил способен на 
критичен анализ относно неговата същност [2].  

 
2. Изложение 

PR в преобладаващата си политико-идеологическа  реализация  попада в 
лоното на ирационалната индоктринация, защото неговите представители го 
практикуват като буквално предаване и налагане на деформирани политико-
идеологически доктрини и вождиски митологеми. Съставителите на 
комуникативните послания  изграждат своето професионално кредо върху 
готовността на възприемащите да не открият манипулацията. Политическият 
PR, в преобладаващата си част, превъплащава  измамата, под формата на 
нереално политическо обещание, измамата, превърната в илюзорно 
ежедневие.  В индокринираният човек се поддържа непрекъснато желание да 
бъде мамен. Това като цяло се постига чрез използване  функциите, 
принципите и техниките на черния пиар. 

Две основни функции се възлагат на черния PR: дезинтегрираща, при 
която  черният PR е ориентиран към разрушаване на връзките между 
политическия опонент и неговите целеви публики; интегрираща,  чрез която 
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черния PR цели индиректно привличане на публиките  към политическия 
субект, който използва тази техника. 

Принципите на черния PR са: 
 1. Принцип на опростяването. Черният PR предлага опростяване на 

проблема, чрез изключване на съществени факти, използване на замъглени 
фрази, на неясни понятия и сведения, манипулативно позоваване на мнението 
на влиятелни личности. В публиката непрекъснато се  създава илюзията, че 
тя самостоятелно оценява реалността. 

 2. Принцип на възможно най-малкото усилие. Публиката е 
освободена от всякакво напрежение на мисловната дейност. Подбира се най-
опростената  и най-експресивната, разчетена за максимално емоционално 
възприятие информация. 

 3. Принцип на заинтригуването. Вниманието на публиката се 
ангажира със сензационна новина, с неочаквано “разкритие“ и когато тя е 
достатъчно заинтересована и се предлага желаното внушение. 

 4. Принцип на изненадата. Черният  PR атакува публиките, когато те 
най-малко очакват това и не са подготвени да анализират чрез факти 
поднесената информация.  

5. Принцип на симпатията. Пиарменът трябва много добре да познава 
публиките  и да се съобразява с динамиката в техните настроения.  При 
черния  PR доверието на публиките се печели с полуистини и интерпретация 
на факти по посока на техни очаквания и желания. 

 6. Принцип на синтеза. Пиарменът, като прилага черния PR, се 
стреми да синтезира, да резюмира най-същественото за неговата теза, в 
лаконична фраза, в един щрих. 

 Техники на черния PR: 
1. Игра с факти. Най-използваната техника в черния PR е играта с факти. 

Съвременният човек “сляпо“ вярва на негово величество  “факта“. 
Пиарменът манипулира публиките, като им предлага многообразие от факти, 
които внушават желаната от него реакция. Това става с използване на 
“коктейл“ от факти – неутрални, положителни, отрицателни, критични, по 
начин който внушава доверие към защитаваната от пиармена кауза. 

2. Подбора на фактите. От изобилието на факти пиарменът се спира на 
онези, които защитават неговата теза, но по начин, при който публиката да не 
го обвини в тенденциозност.  

3. Метода на индеректното /косвено/ внушение. При тази техника, 
защитаваната теза е “аргументирана“ с документи и мнения на авторитети  
/учени и експерти/. Това позволява да се внушават мнения и оценки, без 
пиарменът да се страхува, че публиката може да го обвини в опит да й 
натрапва чужди  на интересите й, ценности и възгледи. 

4. Свръхпредлагането на второстепенни факти. Пиармените активно 
превключват вниманието на публиката, като ангажират вниманието й с 
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редица маловажни факти, По този начин те не позволяват на хората да се 
съсредоточат върху същността на проблема. 

5. Сензацията. Сензационната новина елиминира строгата логическа 
последователност, която възниква при  употребата на сериозни аргументи и 
се пренасочва вниманието  към детайл, фрагмент, който най-силно ще 
въздейства върху емоциите на публиката. Значителна манипулативна сила 
получава един сам по себе си маловажен факт, ако бъде преставен със 
сензационно заглавие на първа страница на масово тиражиран вестник. 

6. Инсинуация. Латинската дума “insinuatio” означава хитрост. При тази 
техника се отправят обвинения, когато не съществува навременно 
опровержение на изнесените факти. При инсинуация трудно могат  да се 
забележат обективни признаци на някакво престъпление против честта и 
достойнството на личността на политическия опонент и затова тя широко се 
използва в черния PR. Пиармените използващи инсинуацията  се стремят да 
свържат образа на опонента с негативни краски  от популизъм до 
политическо лицемерие  и демагогия.  

7. Техника “залепване на етикети”.  При нея конкурентният  политически 
субект се натоварва със знаци с определено отрицателно значение. Той се 
определя като консервативен, ретрограден, нелоялен, циничен, 
некомпетентен и пр. По този начин се формира негативно отношение към 
него. 

8. Метода “подреждане на карти”. При него тенденциозно се поднася на 
публиката само онази информация, която е изгодна за пиармена. Фактите се 
откъсват от контекста и придобиват едно ново звучене и внушение, а 
публиката научава онова, което пиарменът е преценил, че тя може да знае. 

9. Техника “демократична дискусия”. При нея се признават отделни 
успехи на опонента, които обаче бледнеят на фона на успехите на 
политическия субект, за който работи пиарменът. 

10. Техника, използваща думи прикрития – евфемизми. Понятието 
евфимизъм е от гръцки еuphemism  и означава “смегчено изразяване”. Според 
функциите си евфемизмите могат да се обособят в две групи. 1. Смегчаващи 
евфемизми- например, партията отсъпи, вместо загуби изборите. 2. Скриващи 
истината евфемизми - например, повишена незаинтересованост, вместо 
отвращение от политиката. 

11. Слухът. Техника, която особено интензивно се използва от черния 
PR. Слухът е вероятен, актуален и много трудно подаващ се на проверка. Той 
има ярко изразено негативно, деструктивно въздействие върху политическия 
имидж [3].   

Всичко това би било едно умело професионално упражнение, ако то не 
получи реализация и социален отглас чрез медиите. Като противник на 
„барикадното мислене“ /Макс Вебер/ предварително уточнявам, че и CNN и 
RT USA и всички останали медии са пропагандно обременени и пропагандно 
манипулативни. Това ме освобождава от задължението да подкрепям 
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теоретичните си разсъждения с примери.   Медиите са рупора, който не само 
ретранслира идеологията но и осигурява нейния пропапаганден ефект. „В 
момента доминираща идеология е „обсаждащата“ идеология, която има 
своето официално лице „единствената мисъл“ и неофициално лице, което 
поведение е предписано от медиите. Тази идеология не изглежда като 
идеология. Тя е представена като напълно естествено нещо, което очевидно 
трябва да правим. Цялата идеология, целият избор  направен от системата 
вместо нас ни се представя като естествен очевиден и безспорен“ [3]. Това е 
теза на Едуард Бернайс патриарха на  PR.  

В този пункт ясно се очертава ролята на друга PR техника 
„псевдосъбитие“. Тя тушира агресивния характер на черния PR и прави 
пропагандния ефект по атрактивен и артистично емоционален. Симбиозата 
между черния PR и псевдосъбитие е американския филм „Да разлаем 
кучетата“. Режисьор: Бари Левинсънл. Актьори: Робърт Де Ниро, Андреа 
Мартин, Уили Нелсън, Дъстин Хофман, Ан Хеч, Кристен Дънст, Джон 
Майкъл Хигинс. Накратко сюжета на филма.  

По-малко от две седмици преди президентските избори на САЩ избухва 
скандал, който заплашва да осакати шанса на досегашния президент да бъде 
преизбран. Преди инцидентът да е постигнал необратими щети, в Белия Дом 
пристига Конрад Брийн (Робърт Де Ниро), който е известен с умението си да 
манипулира политиката, пресата и най-вече американския народ. 
Предугаждайки реакциите на медиите, Брийн умело отвлича вниманието от 
скандала, като създава по-голяма и по-хубава история – „война“ в стил 
псевдосъбитие. С помощта на Стенли Мос (Дъстин Хофман) прочут 
холивудски продуцент, Брийн събира изключителен кризисен екип, който да 
режисира световен конфликт, какъвто никога не са виждали по CNN. 
Обобщено  псевдосъбитието е  режисиран, създаден в лаборатория на 
пиермена спектакъл и е оринтиран към постигане на конкретни 
комуникационни цели. 

Интернет и базираните на него социални медии разшириха 
възможностите за персонализирана информираност, но в същото време 
сътвориха персонализиран интерактивен PR чрез блогъри  част от които 
еволюираха  в интернет тролове. Достъпът до традиционните медии е 
ограничен за много активни граждани. Затова пък интернет и социалната 
мрежа позволяват на всеки с позиция да изрази своето мнение, да привлече 
привърженици и последователи. Социалните мрежи са нова радикална 
публична сфера, в която се формират политически ангажирани общности и 
гласоподаватели. Едновременно с това там се наблюдава и псевдоактивност, 
отдушник на натрупано социално напрежение, което не води до реални 
резултати [4].    

В жаргонната терминология на Интернет, тролът е човек, който 
публикува противоречиви, провокиращи или извън темата съобщения във 
Фейсбук, в онлайн дискусионни форуми, стаи за разговори (chat rooms), 
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блогове, коментари към вестникарски статии и др., с основна цел да 
предизвика емоционален отговор от другите потребители, да ги провокира 
или тормози, или просто да попречи на нормалния тон на водения разговор.  

„Обикновените тролове“ са хора, които искат да привлекат вниманието 
върху своята персона или фанатично вярващи в нещо (за по-голяма яснота 
можем да наречем тази група "обикновени тролове"). Троловете от този вид 
се наслаждават повече от процеса, отколкото от резултата. „Платените 
тролове“ са наети от политически партии или конкуренти за извършване на 
рекламна дейност, която би могла да се съчетае и с тролско поведение. Често 
троловете имат за цел отклоняване на вниманието от основната тема и 
превръщането на конструктивното обсъждане в безкрайни спорове, в размяна 
на нападки, в дразга. Един от основните използвани методи на троловете е 
нападателният стил - агресивното подмятане на клевети, компромати, 
слухове, задаване на въпроси не по темата, а по адрес на другите автори и 
публикувани мнения, и т.н. „Платените тролове“ стават съорганизатори и 
проводници на черния политически PR [5].    

В контекста на изложеното дотук не трябва да се оневинява  ролята на 
маркетинговия /пазарния/ PR, т.е, приноса му към „обсаждащата идеология“. 
Чрез своите проявления той „по-безобидно“ манипулира и контролира 
мисленето на обществото. 

Херберт Маркузе в „Едноизмерният човек” пише: „Хората разпознават 
себе си в техните притежания – откривайки душата си в своя автомобил, 
стереоуредбата, мезонета или модерно оборудваната кухня...“ [6].     

Маркетинговият /пазарен/ PR попада в лоното на ирационалната 
индокринация по няколко начина:  

1.Чрез купуване на ненужното – новият лайфстайл. Лайфстайлът на 
ненужното потребление е умишлено култивиран и подхранван в обществото 
от големите бизнеси, които най-често афишират политическа 
неангажираност. Компании от всякакви индустрии инвестират върху това да 
правят обществото незаинтересовано за това как харчи парите си. Те 
окуражават винаги, когато могат обществените навици на ненужно и редовно 
харчене. Това е икономиката  изградена в много прецизно изчислен модел, 
който да балансира между удовлетворението и недоволството така, че да 
води до пристрастяване към ненужното потребление. Перфектният 
потребител е незадоволен, но обнадежден, незаинтересован в сериозно 
индивидуално развитие, притежаващ силни навици свързани с телевизия, 
работа на пълно работно време, изкарване на относително добра сума, 
отдаващ се изцяло в свободното си време и летаргичен в промеждутъците. 

Големите бизнеси не правят своите милиони, чрез рекламирането на 
стойността на техните продукти - те ги правят, чрез създаването на култура 
от милиони хора, които да купуват повече от нужното им и които се стремят 
да задоволяват недоволството си чрез потреблението и харченето на пари [7].      
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В публикацията „За безумието на коледния консумеризъм“ Джордж 
Монбио твърди, че патологичната консумация се е превърнала в нещо 
толкова нормално, че вече едва я забелязваме. В своя филм "История на 
нещата", Ани Леонард разкрива, че от материалите, извиращи от 
консуматорската икономика, само 1% остават в употреба шест месеца след 
закупуването им [8]. Дори вещите, които сме очаквали да издържат скоро 
биват обречени на унищожение било заради планирано застаряване (бързо 
повреждане) или общоприето застаряване (ставайки немодерни). 

Правителствата, медиите и рекламодателите успяха толкова успешно да 
асоциират консумацията с просперитет и щастие, че да се откажеш от нея 
днес означава, да изложиш себе си на охулване и подигравки. Когато светът 
полудява, тези които се съпротивляват биват набеждавани за лунатици [9].  
Джордж Монбио безспорно е пропуснал да отбележи, че в изброените 
фактори на консумеризма  PR като съществен елемент на маркетинговата 
комуникация е допринесъл съществено за неговото конструиране. 

 
3. Заключение  

Основното предназначение на политическия PR е втълпяването на 
идеологеми, а на маркетинговият /стопански/ PR е втълпяването на 
полезността с цел продажби и печалба. Възможно ли е PR да излезе от лоното 
на индокринацията? Да, когато се освободи от властови и финансови 
зависимости! Тогава PR, от eдна страна, и идеология, пропаганда и 
комерсализация,  от друга страна, ще се превърнат в оксиморон /съчетание на 
несъчетаеми понятия/. 
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1. Въведение 

Бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към потребител (B2C) маркетинга са 
различни понятия. При маркетинга B2C хора купуват стоки и услуги за 
себе си и своите нужди, докато при B2B компании влизат във взаимовръзка 
с други компании за осъществяване на сделка ( покупка, транзакция). 

Най-общо първата стъпка в развитието на маркетинговата стратегия за 
B2B е подобна на първата стъпка в стратегията B2C, а именно да се 
идентифицира кой е клиента и защо трябва да чуе и осъзнае 
необходимостта от потребяване на фирменото послание.  

От тук нататък маркетинговите дейности при B2B и B2C се различават. 
Всеки маркетингов план, който използва тези стратегии трябва да вземе 
под внимание различията между тях, за да може да се гарантира на 
компанията, че развива правилни видове дейности за конкретен пазар и 
потребител [1]. 

 
Бизнесът, който продава на потребителите или business-to-consumer 

- B2C – кои са особеностите на този тип маркетинг: 
• движението на продукта до крайния потребител; 
• да максимизира стойността на сделката; 
• голям целеви пазар; 
• единична стъпка към процеса на покупка, по-къс продажбен 

цикъл; 
• идентификация на марката, създадена чрез повторения и 

изображения; 
• мърчандайзинг и мястото, където се осъществяват покупките; 
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• емоционално решение за покупка, базирано на състояние, 
желание или цена. 

Крайната цел на B2C е преобразува пазаруващите в агресивни и 
последователни купувачи. B2C компаниите залагат много в дейности, 
свързани с мърчандайзинга, за да могат да се привличат повече клиенти да 
купуват. B2C маркетинговите кампании и дейности са по кратки като 
времетраене и трябва да уловят интереса на клиента веднага. Тези 
кампании често предлагат специални оферти, отстъпки, ваучери и др., 
които могат да бъдат използвани както в магазина, така и за онлайн 
покупка.  

Така например, някои B2C компании използват имейл маркетинга с цел 
да привлече потребителя да закупи продукта или услугата веднага. 
Имейлът ще отведе потребителя до целевата страница на сайта, който има 
за цел да продаде продукта и да направи покупката лесна за изпълнение и 
заплащане. 

Все повече B2C компании осъзнават важността за лоялност към клиента 
като инвестират много в мърчандайзинг, образователни програми на 
персонала си, обслужването на клиентите, емоцията и усещането, което 
създава и предлага продукта и цялата компания или магазин. 
Комбинацията на всички тези показатели ще доведе до печеливши 
продажбени стратегии и ще накарат клиента да се върне отново и да 
потребява. 

Бизнесът, който продава на друг бизнес или business-to-business -
B2B  – кои са особеностите на този тип маркетинг: 

• осъществяването на връзката и изграждането да лоялни и 
здрави взаимоотношения с бизнеса, на който се предлага; 

• да се максимизира стойността на връзката; 
• фокусът е върху малък целеви пазар; 
• изграждане на постоянен процес на покупка, по- дълъг 

продажбен цикъл; 
• разпознаваемостта на търговската марка, изградена на лични 

взаимоотношения между бизнес партньорите; 
• образователни и осведомителни дейности за изграждане на 

решения за покупка с висока бизнес стойност. 
B2B маркетинга като процес е по-дълъг и по-ангажиращ. B2B 

компаниите трябва да се съсредоточат върху създаването на връзки и 
комуникации, използвайки маркетинг дейности, които да гарантират 
условия и възможности, тези връзки да бъдат подхранвани през целия 
цикъл на продажбите. B2B компаниите използват маркетинга да обучат 
различни участници в целевата група, тъй като вземането на решение за 
покупка преминава през множество стъпки.  
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Например, целта на имейл маркетинга при B2B компаниите е да 
предложат в интернет пространството колкото се може повече информация 
за продуктите и услугите си. Имейлът насочен към бизнеса като потребител 
трябва да съдържа информация за връзка с фирмата извън Интернет, а 
целевата страница, към която те насочва имейлът да съдържа информация 
за характеристиките, ползите и евентуалното ценообразуване на продукта 
или услугата. Тази маркетингова дейност обикновено е първа стъпка към 
по-дълга и интегрирана продажбена кампания, в която се включва и 
реклама по пощата, брошури, телемаркетинг, бюлетини, при които се 
описва по-подробно обекта на продажбата. 

 
Каква е разликата между B2B купувача и B2C купувача 
 
Бизнес купувачът (B2B) е сложна конфигурация, която разбира 

предлагания продукт по-добре и от фирмата производител, и има осъзната 
необходимост да купува продукт или услуга, за да помогне на компанията 
си да остане конкурентна, печеливша и успешна на пазара. 

B2С купувачът обикновено проучва конкуренцията и търси най-добрата 
цена преди да започне да пазарува. Друг важен фактор е дали купувача има 
доверие в магазина или търси покупка на разпродажба, или в Интернет. 
Въпреки че в интернет пространството може да се намери стока на 
различни цени много от потребителите все още купуват от надежден 
източник (в магазините, например).  

В това отношение целта на B2С маркетинга е да убеди човека да купува 
и да се изгради доверие и лоялност към клиентите. При B2С маркетинга 
улавянето на емоцията на клиента е от изключителна важност при 
вземането на решение за покупка. 

И двата вида купувачи се интересуват от качествено обслужване на 
клиента. При B2С обслужването на клиента трябва да е такова, че води до 
лоялност на клиента, което е готов да заплати и малко по-висока цена, да 
знае, че може да върне продукта лесно, и че може да се довери на 
обслужващия го. При B2B качественото обслужване трябва да доведе до 
изграждане на здрави връзки и да покаже, че покупките ще направят 
компанията по-конкурентна и успешна [2]. 

 
До каква степен е важна търговската марка (бранда) при B2B и B2С 

маркетинга 
 
При B2С силната и утвърдена търговска марка може да насърчи 

потребителите да купуват, да се превърнат в лоялни клиенти и потенциално 
да заплатят по-висока цена. При B2B пазарите марката може да те накара 
да се замислиш, но не задължително да я избереш и да закупиш. 
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Бизнес купувачите използват по-рационално мислене при избора на 
продукт или услуга, за тяхната компания. Те са мотивирани да увеличават 
производителността, рентабилността и да спестяват пари при възможност. 
B2С купувачът са мотивирани от желанието си, изграждането на стил и 
престиж и затова са по-склонни да си закупят марки като Nike, Lexus, 
Apple, въпреки че най-вероятно ще заплатят по-висока цена.  

Не трябва да се разбира, че бизнес купувача не се нуждае от скъпа и 
утвърдена марка продукт. Утвърдената и печеливша търговска марка е 
необходима за всеки бизнес, за да се направи добро първо впечатление, но 
инвестирането на много пари в маркетинг за изграждане на популярност на 
търговската марка не е това, което има значение за B2B маркетинговия 
план [3]. 

 
B2B маркетинг стратегии 
 
Ако бизнесът, който правите е насочен към фирми, а не към крайни 

потребители (физически лица), следва и прилагания маркетинг и маркетинг 
стратегии да са различни. Ето и някои прилагани маркетинг стратегии на 
B2В маркетинга, които се основават на утвърдена и харесвана търговска 
марка и приятно преживяване на клиента [4]: 

• маркетинг на съдържанието – съдържанието на това, което 
пишете и публикувате за вашата търговска марка е от 
изключителна важност за В2В бизнеса. Съдържанието за това, 
което продавате трябва да бъде полезно и разбираемо за бизнес 
клиентите. Винаги четете и отговаряйте на въпросите на 
клиентите, задавани по телефона, имейлите, фирмения сайт, 
социалните мрежи и т.н. Клиентите си казват какво искат, вие 
им го дайте чрез вашата търговска марка; 

• Директна поща – този тип маркетинг може да се използва за 
таргетиране на бизнес клиентите, например по 
местожителство, с което да отчетете трафика към сайта на 
фирмата, имейли, телефонни обаждания; 

• Маркетинг в социалните мрежи – силно оръжие на новото 
време и бъдещото поколение и бизнес. Все повече хората 
прекарват времето си в социалните мрежи, което показва, че 
вие като фирма трябва да сте с тях и да ангажирате вниманието 
им към вашата търговска марка. Публикувайте постоянно 
новости за вашия бранд, актуална информация за фирмата и 
продуктите й. Проверявайте до колко вашите бизнес клиенти 
са ангажирани с вашата социална страница, фирмен сайт и др. 
Винаги следвайте информацията в социалните мрежи да е 
същата като в другите комуникационни канали; 
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• Имейл маркетинг – трябва да се използва внимателно с 
полезно съдържание на имейлите, изпращане на банери, 
полезни стъпки за продукта на фирмата, изпращане на 
бюлетин на фирмата с основна информация за търговската 
марка и др.; 

• Използване на специалисти за онлайн реклама (pay per 
click)  на фирмата и нейната търговска марка – повечето 
фирми използват комбинация от Facebook, LinkedIn, Google+, 
AdWords  и др. 

 
В заключение може да се изведе, че разликата между B2B и B2С 

маркетинга се свежда до емоционалната гледна точка на купувача за 
покупка. Потребителите B2С вземат решение за покупка на база на емоцията 
си, статуса си, сигурност, комфорт, качество и др. Бизнес купувачите B2B 
вземат решение за покупка на база увеличаване на рентабилността, 
намаляване на разходите и повишаване на производителността. Ако сте B2B 
бизнес, предлагащ продукти и услуги, инвестирате в маркетингови програми, 
брошури, материали, които да предлагат на вашата целева аудитория 
стойността на продукта, полезността му, качеството, препоръки за неговото 
приложение, за да убедите бизнес клиента за закупи и да увеличи печалбите 
си от вашия продукт или услуга. Ако сте B2С бизнес, разберете какво 
мотивира купувача и емоционалната страна на решението му за покупка. 
Създайте убедителни маркетингови материали, които да изграждат 
осведомеността към вашата марка. 
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Abstract. In the last years, great changes have taken place in the farming systems all over 
the world as well as in the consumption patterns and food chain: intensification and 
mechanization, concentration, longer distances. These changes were economically driven 
but they also lead to a range of negative effects: such as increasing inputs; socio-economic 
problems in rural areas; biodiversity and landscape decline. Therefore direct marketing is 
considered as alternative approach to the mainstream agro-industrial system. The paper aims 
to present different types of direct sales for local products and to analyse the challenges and 
the potential for their development. 
Keywords: direct marketing, local production, sustainable consumption, agriculture.   
 
1. Въведение 

Моделите на потребителско поведение, както и консумацията и 
производството на земеделски и хранителни продукти се промениха 
изключително много в последните години и продължават да се променят. 
Основните характеристики на съвременната продоволствена верига, които 
допринасят за това са: рационализация и специализация в селскостопанското 
производство и преработката, концентрация на търговията, комплексна 
дистрибуционна система и дълги географски разстояния от производителя да 
потребителя, като непрекъснато нараства предлагането на продукти, 
свързани с хранене извън дома и повишаване на удобството за потребителя 
[4]. Всички тези промени са насочени към подобряване и увеличаване на 
ефективността на продоволствената система и намаляване на дела на 
разходите за храна в домакинските бюджети. Променя се и структурата на 
консумираните храни поради по-високия жизнения стандарт в 
индустриалните страни, съвременния начин на живот, променената роля на 
жената в семейството и по-голямото разнообразие в предлаганите продукти, 
получени в резултат на прилаганите нови технологии в селското стопанство и 
хранително-вкусовата промишленост [8, 9]. 
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Но този икономически прогрес е свързан и с негативни процеси, като: 
увеличаване на влаганите енергийни и материални ресурси в 
продоволствената верига, деградация и разрушаване на природни 
местообитания и биоразнообразие, социално-икономически проблеми в 
селските райони, загуба на културна идентичност и традиционни знания, 
както и увеличаващо се недоверие към системата за производство и доставка 
на хранителни продукти [9]. Нараства загрижеността за социално-
икономическите и екологични последици от индустриализацията на 
продоволствената верига, прекъснатата връзка между потребител и 
земеделски производител, намаляващия дял на последните в създадената 
добавена стойност за сметка на едрите земеделски индустриализирани 
предприятия, преработватели, търговци и други посредници [4]. 

Всичко това води до търсенето на алтернативи за по-устойчиво 
производство и потребление на хранителни продукти, каквито са късите 
вериги за доставки и развитието на местни системи за доставка на 
хранителни продукти. Именно директния маркетинг на местни продукти се 
разглежда като част от системата на късите вериги за доставка на хранителни 
продукти и изграждането на устойчиви местни продоволствени вериги.  

Целта на доклада е да се проведе сравнителен анализ на различни форми 
на директен маркетинг, прилагани в селските райони на България, като се 
изведат основните им характеристики, проблеми и възможности за 
развитието им. 
 
2. Директен маркетинг – дефиниция и тенденции 

Директният маркетинг е разглеждан като алтернативен подход на 
конвенционалните системи за търговия със земеделски и хранителни 
продукти, който е доказал своята жизнеспособност в различни страни в 
Европа и света, включително и в България. Но въпреки това не съществува 
общоприета дефиниция за директен маркетинг. В повечето случаи като 
критерии се използват географското разстояние и личните взаимоотношения 
между звената в продоволствената верига. Но за целите на публикацията е 
прието, че директните продажби, като част от т.нар. къси вериги за доставки 
са иновативни подходи за производство и доставка на хранителни продукти, 
в които участват ограничен брой звена, като границите на региона не е 
необходимо да бъдат стриктно определени.  

Формата, под която се осъществяват директните продажби са много и 
разнообразни, като тук можем да отнесем фермерските пазари, продажби от 
самото стопанство с изграждането на сергии или собствени търговски обекти, 
интернет поръчки и схеми за доставка, потребителски кооперативи, т.нар. 
солидарно земеделие, при което потребителите получават продукти в замяна 
на положен от тях труд или осигурени парични средства на производителя 
или продажби на организирани фестивали, спортни празници, местни 
ресторанти и/или магазини и т.н.  
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В последните години непрекъснато се увеличава броя на 
заинтересованите лица, експерти, земеделски производители, засилва се и 
интересът на потребителите към тези форми на директен маркетинг. 
Съществуват и редица научни изследвания, определящи директните 
продажби като част от устойчивото развитие на регионално ниво [2, 4, 8, 9]. 
Една част от публикациите, предимно на социолози и еколози, се фокусират 
на предимствата и необходимите предпоставки за успешната им реализация, 
а друга част, в които икономистите поставят въпроси за необходимостта от 
научни доказателства за ползите за околната среда и компенсирането на 
загубата на икономическа ефективност.  

За България няма проведено официално проучване на потребителите, 
предпочитащи директни покупки от земеделските производители. Но в 
рамките на ЕС 20% от населението посочва, че осъществява подобни 
покупки поне един път седмично, като тази дял непрекъснато се увеличава 
[4]. Същевременно расте и делът на земеделските производители (40% от 
фермерите в Европа декларират подобни дейности), които осъществяват 
маркетинг и директни продажби и тези, които увеличават делът на приходите 
си от директен маркетинг [4]. Неминуемо развитието на пазара се отразява 
както на количествата, които са обект на покупко-продажба, така и на 
качеството и представянето на продуктите. Търсят се иновативни подходи за 
достигане до потребителя, както и нови начини за опаковка, разфасовка, 
представяне. По този начин осъществяването на директни продажби 
допринася и за устойчивото развитие на местно равнище, тъй като те 
насърчават предприемачеството и иновативността на местното население, 
създават възможности за привличане на туристи и развитие на алтернативни 
форми на земеделие.  

Към основните ползи от гледна точка на общото местно развитие могат да 
бъдат посочени следните: малките по размер производители разполагат с 
активи, гарантиращи им местна конкурентоспособност; премахват се 
посредниците и междинните звена и се увеличава независимостта на 
производителя; продуктите носят специфични качествени характеристики и 
са по-свежи в сравнение с тези в търговските обекти; създава се 
допълнителна стойност чрез преработка и прилагането на традиционни 
методи за това; производителят е ориентиран към потребителите, изграждат 
се дългосрочни взаимоотношения и доверие; повишава се прозрачността на 
пазара и се гарантира обратна връзка и по-доброто разбиране от страна на 
потребителите за местните особености, традиции и качеството на храната [8]. 
 
3. Директен маркетинг на местни продукти в България – методическа 
рамка на изследването 

Проучването на различни форми на директен маркетинг за България е 
осъществено в рамките на проект FarmPath (http://www.farmpath.eu/, 
тригодишен изследователски проект, финансиран чрез 7-ма рамкова 

505

http://www.farmpath.eu/


програма на Европейската комисия, изпълняван от консорциум с 
изследователи от научни институти и университети от Шотландия, Австрия, 
България, Гърция, Германия, Чехия, Великобритания, Португалия и 
Франция). Целта на проекта е идентифициране и оценка на възможните 
пътища за трансформиране на земеделието, насочени към регионално 
устойчиво селско стопанство в Европа, както и социалните и технологични 
иновации, необходими за постигането му. За постигане на тази цел е 
проведено мултидисциплинарно по своя характер изследване, осъществено 
от изследователи от различни области – икономисти, социолози, географи – с 
активното участие на заинтересованите страни.  

Теоретичната рамка на изследователския процес в проекта е transition 
theory, която разглежда текущи социетални и технологични промени и 
иновации, основно във връзката национално-регионално-местно ниво. 
Определя се от многоравнищната перспектива, при която има три 
йерархични нива – (1) социално-технически характеристики на глобално 
ниво, които влияят върху (2) режима (регионално ниво) и (3) нишата (местно 
ниво), като акцентът е във взаимодействието и свързването между нишата и 
режима [3]. В тази връзка процесът на трансформация е централен и се 
определя от нишата и нейната иновативност, акцентът е върху радикалната 
промяна, която трансформира и доминиращия режим.  

Във всяка страна са определени инициативи, които имат потенциала да 
осъществят радикална промяна, иновативни са и са насочени към постигане 
на регионална устойчивост на селското стопанство. Инициативите са 
групирани в клъстери в зависимост от режима и под-режимите, действащи 
във всяка инициатива; ключовите актьори в процеса на трансформацията и 
създадените основи за нея; политиките и др. Трите клъстера, в които участва 
България с местни инициативи, са: 

• Нови земеделски практики в защитени територии (Бесапарски 
ридове, Натура 2000) – клъстер “Земеделие в земи с висока природна 
стойност” [5]. 

• Интегриране на селски туризъм и местно производство на храни за 
устойчиво развитие (Община Елена) – клъстер “Нови форми за регионално 
управление” [1]. 

• Устойчиво развитие на селския начин на живот (солидарно 
земеделие в с. Желен) – клъстер “Завръщане към природата” [6]. 

За всяка от инициативите е проведено анкетно проучване чрез 
полуструктурирани интервюта (с елементи на дълбочинно интервю) с всички 
заинтересовани страни – земеделски производители, потребители, държавна 
и общинска администрация, неправителствен сектор, бизнес организации и 
предприемачи от други области, свързани със земеделието. Те са лични, 
осъществявани в рамките на около 30 минути до един час. Изборът на 
формата на проучване е продиктувана от това, че този тип интервю са много 
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гъвкав метод, при който изследователят има свобода при разпитването на 
респондента (да открива нови насоки на разговора и т.н.).  

Вторият етап от изследователската работа по проекта включваше 
идентифицирането на възможните бъдещи пътища за развитие на устойчиво 
селско стопанство на регионално ниво, т.е. определянето на сценарии за 
развитието на цялата територия и/или на селскостопанския отрасъл с прякото 
и основно участие на всички заинтересовани страни. За отчитане на пълния и 
комплексен характер на инициативите, оценката на алтернативните варианти 
е осъществена в т.нар. „ подход на участие” (participatory approach) [7]. По 
този начин се проследява трансформацията всеобхватно както в различни 
мащаби (времеви и пространствени), така и в динамика и с всички актьори. 
За да се изработят сценариите за развитието на даден регион, се използва 
фокус групата като един от социологическите методи за събиране на 
качествени данни и позволяващ прилагането на подхода с участието на 
заинтересованите страни. 
 
4. Директен маркетинг на местни продукти в България – практически 
резултати 

Прилагането на вече описания методически апарат, позволи 
характеристиката и анализа на трите инициативи в България и 
идентифицирането на директните продажби на местни продукти като ключов 
елемент от тяхното развитие.  

За района на Бесапарските ридове преди стартиране на инициативата 
местните дребни производители не са имали пряк достъп до потребителите. 
Земеделските производители са били принудени да продават своите продукти 
на посредници и преработватели на ниски цени. Началото е поставено от 
местното читалище в с. Куртово Конаре, което стартира съвети и 
консултации; организира изложения на храни (годишен фестивал на Чушката 
и Домата); подпомага участието на местни продукти за дегустация по време 
на панаири и изложения на храни (на регионално, национално и 
международно равнище), както и други дейности за да се развие местната 
марка (Куртовска капия). Днес, фестивалът на чушката и домата е популярен 
в цяла България. Той е допринесъл за увеличаване на контактите на 
земеделските производители и осведомеността им за предпочитанията на 
потребителите, разработване на местна марка със съответно лого и 
идентификация, създаването на единна визия на продуктите от региона. Към 
момента, голямата част от земеделските производители продават 
продукцията си предварително и то под различните форми на директен 
маркетинг, без посредници и прилагайки минимална преработка [5]. 

В община Елена, развитието на директните продажби на местни продукти 
е част от стратегията за развитие на интегриран туристически продукт в 
рамките на общината. В основата на инициативата е разработената съвместна 
визия между местния съвет по туризъм, предприемачи и общинска 
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администрация за развитието на селски туризъм и традиционното 
производство на храни, опазване на природното и културното наследство, 
възстановяване на традиционното земеделие, маркетинг и сертифициране на 
местни земеделски продукти, иновативно регионално управление и 
планиране. Основната цел е да се постигне синергичен ефект в резултат на 
устойчивото развитие на цялата община като икономическа област и 
територия. Основните промени в селскостопанския профил и развитието на 
традиционното земеделие и производство на храни, които са предлагани 
директно в туристическите обекти, са свързани с реконструкцията и 
увеличаването на площите с трайни насаждения; развитие на животновъдство 
в малки стопанства; развъждане и запазване на местна порода овце; 
производство на биологично сертифициран пчелен мед; отглеждане и 
събиране на диворастящи билки и гъби; възраждане на традиционния в 
миналото сектор на зеленчукопроизводството и съсредоточаване на усилията 
за защита и регистрация на марката „еленският бут”. В резултат на 
развитието на взаимоотношенията между всички заинтересовани страни е 
създаден магазин за продажба на продукти, местно производство [1]. 

В основата на третия изследван казус е проект Солидарно, който 
представлява официално организирана инициатива, която промотира идеята 
за обществена подкрепа на селското стопанство и производството и 
реализацията на местни храни. Иновацията тук е свързана с новото разбиране 
за земеделието и връзката с природата и появата на нова система от ценности 
за консумацията и опазването на природата, противостоящи на доминиращия 
агро-индустриален модел. Същевременно тези промени водят и до по-голяма 
комплексност и разнородност в начина на живот в селските райони: да се 
осигури здравословна, сезона и местно произведена храна на потребителите, 
опазване на традиционното селско стопанство и културното наследство, 
уменията и знанията за управление на природния ландшафт, традиции, 
занаяти, истории и музика, развитие на система от туристически посещения, 
насърчаващи участието в производствения процес [6]. 

Въпреки различията в трите разгледани инициативи, развитието на 
директни продажби на местно произведени земеделски и хранителни 
продукти е част от общата им стратегия за устойчиво развитие на региона и 
територията. На тази основа са формулирани и основните характеристики и 
предизвикателства за пълната реализация на потенциала на директния 
маркетинг на местно равнище. 

 
5. Устойчиви характеристики и предизвикателства пред директния 
маркетинг 

Най-често положителните ефекти от развитието на директните продажби 
се асоциират и свързват с нормативната рамка за устойчиво развитие, т.е. 
устойчивостта се разглежда в трите й основни направления: икономическо, 
социално и екологично. Трудно е да бъдат описани всички възможни ефекти 
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във всяко едно от направленията, но на база на съществуващата литература и 
проведените проучвания за трите инициативи, те могат да бъдат обобщени, 
както следва: 

Екологични ефекти: Намаляване на разходите и емисиите за транспорт на 
продуктите, поради по-кратките разстояния между отделните звена на 
веригата. Това означава, че голяма част от емисиите въглероден диоксид, 
както и други замърсители на въздуха се намаляват. Но от друга страна 
ефектите за околната среда зависят и от ефективността на използваните 
транспортни средства. В повечето случаи това не е специализиран транспорт, 
съответно натоварването на капацитета не е пълен. Това може да доведе до 
намаляване и дори неутрализиране на положителните ефекти от по-ниските 
емисии. Но всички останали звена в продоволствената верига – производство, 
съхранение, преработка, опаковка, пласмент, оказват ефект върху околната 
среда, като с изключителна важност е определяно самото селскостопанско 
производство [4, 9]. В тази връзка трансформацията и преминаването от 
конвенционално към традиционно и местно производство може да допринесе 
увеличи положителните ефекти. Увеличаването на разнообразието от 
продукти, местно производство и ограничаването на интензификацията на 
селскостопанското производство допринася и за поддържането и опазването 
на традиционния ландшафт. Следователно всички стимули за насърчаване на 
природосъобразни форми на земеделие, включително биологично 
производство, агро-екологични практики, пасторализъм и опазване на 
застрашени редки породи; био-динамично земеделие, пермакултура и други 
са част от развитието на късите вериги за доставки и в частност на директния 
маркетинг на местни продукти. 

Икономически ефекти: Един от основните аргументи против директните 
продажби е липсата на икономия от мащаба и загубата на ефективност. 
Малките по размер производствени единици са приемани за по-ниско 
ефективни и в невъзможност да оползотворят всички конкурентни 
предимства на региона. Но положителен ефект от осъществяването на 
директните продажби е реализирането на по-висока добавена стойност за 
местната икономика и по-високи доходи за фермерите, което стимулира 
икономическото развитие и създава възможности за допълнителни работни 
места [2, 4, 8, 9]. Също така част от междинните звена по веригата за 
доставки на хранителни продукти отпадат, което намалява разходите за 
маркетинг, като цените на сезонните продукти остават относително по-ниски 
от тези в търговските обекти. Допълнително тези ефекти се подсилват от 
връзката между производител и потребител, която не е опосредствана и 
намалява зависимостта и на двете страни от търговските вериги, 
преработвателите и дистрибуторите, получават се по-добри и справедливи 
цени за продуктите. 

Социални ефекти: Към тях се отнасят запазването на селскостопанското 
производство и дребния преработвателен бизнес на регионално ниво, 
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създаване на малки и жизнеспособни производствени структури, изграждане 
на лични взаимоотношения между производител и потребител поради по-
кратките разстояния, повишаване на съзнанието и ангажираността им с 
местните социални, икономически и екологични проблеми. В резултат на 
теренните проучвания беше установено, че потребителите, които 
осъществяват директен контакт с местните производители и осъзнават 
начина, по който се оползотворяват местните ресурси, променят своето 
поведение към по-устойчиво и оптимизират своето потребление. Други 
социални ефекти, свързани с развитието на директните продажби са 
опазването на местните традиции за селскостопанско производство, 
разнообразието от продукти и преработката им, традиционните техники за 
съхранение и консумация, свързани както с културната идентичност, така и 
със сигурността на храните. Целият този процес е свързан с осигуряването на 
сезонни работници и капитал, с които да се осъществява, което разширява 
концепцията за директните продажби и гарантирането на сигурност в 
доставката на храни. В следствие на развитието на алтернативните форми на 
продоволствената верига се повишава социалната справедливост и се 
укрепват връзките вътре в общността, засилват се личните контакти и 
взаимодействия [2, 9]. Освен изброените ефекти продуктите, обект на 
директни продажби и в трите инициативи, са доказано с по-ясно изразен вкус 
и хранителна стойност, по-слабо преработени и с по-малко странични 
добавки, не престояват продължително, както тези в търговските обекти. 
Допълнително се повишава личната удовлетвореност за земеделския 
производител и усещането за оценка и признателност от обществото. В 
същото време трябва да бъдат отчетени фактори като човешко здраве, 
социални контакти, доверие в продоволствената верига, прозрачност, 
глобални процеси и промени: демографски, в начина на живот, климатични, 
енергийни и др. 

 
6. Изводи и препоръки 

Основен въпрос, който възникна по време на теренните проучвания е 
свързан с неблагоприятната маркетингова позиция на селскостопанските 
производители в съществуващата в момента продоволствена верига. 
Причините, които бяха посочени са: липсата на информация за консуматора 
и неговото доверие по отношение на качеството на регионалните и местните 
продукти, липсата на стратегия за представяне на региона и неговите 
ключови характеристики, маркетинговите канали за местни продукти често 
са ограничени поради колебанията в качеството и количеството на 
произвежданите продукти, което е и препятствие особено пред малките по 
размер стопанство и младите фермери, да получат достъп до традиционните 
канали за реализация [1, 5, 6]. Ето защо създаването на икономически 
жизнеспособни стопанства и директни продажби изисква решаването на 
следните проблеми: 
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- настоящата политика на субсидии, която ограничава част от 
производителите, предимно дребни и средни по размер, които в същото 
време имат ограничен достъп до капитал за инвестиции с цел повишаване на 
жизнеспособността на стопанството си. 

- прекалено високия дял от печалбата и добавената стойност по веригата, 
който остава в посредниците и търговците на дребно. 

- често земеделските производители не разполагат с капацитет за 
разработване на маркетингови стратегии за техните продукти, дори и когато 
те имат специфично качество. 

- потребителите не познават регионалните продукти и не са наясно как 
избора им влияе върху оцеляването на местното земеделие. 

Основни препоръки, които могат да бъдат отправени са: 
- увеличаване на достъпа до инвестиционен капитал, ефективно насочен 

към младите земеделски производители и такива участници на пазара с 
потенциал за иновации. 

- изграждане и развитие на мрежа от местни пазари и търговски  системи 
за регионални продукти, даващи възможност за директни продажби на малки 
и средни земеделски стопанства, както и за директен контакт с 
потребителите. 

- насърчаване на въвеждането на екологосъобразни технологии за 
използване на енергията и водите и за по-ефективно производство, но също 
така и за насърчаване на интереса на потребителите чрез подходящи 
маркетингови техники. 

-  въвеждане на механизми за подпомагане и насърчаване на местните 
марки. 

- насърчаване на кампании или подкрепа за такива кампании, насочени 
към повишаване информираността на потребителите за местните и 
регионални продукти и необходимостта да бъдат подкрепяни (чрез 
закупуването им). 

- насърчаване на последователни маркетингови стратегии, които 
промотират регионалните характеристики както и качеството и 
разнообразието на регионалните продукти, включвайки професионални и 
потребителски организации, фермерски инициативи за колективен 
маркетинг, изследователи и НПО. 

- да се организират квалификационни курсове и съвети за повишаване на 
маркетинговите умения на производителите (например за подобряване на 
представянето на продуктите в процеса на директни продажби както и на 
комуникацията с потребителите). 

Изследването на директните продажби на земеделски и хранителни 
продукти, определянето на перспективите за тяхното развитие е необходимо 
и полезно и от гледна точка на съществуващата и необходимата нова 
нормативна рамка и национална политика, които да осъществят 
целенасочено подпомагане и насърчаване на директните форми на маркетинг 
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като част от развитието на устойчиви форми на производство и потребление 
на земеделски и хранителни продукти и жизнени селски райони със 
съхранено културно и природно наследство. 
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Abstract. The aim of the study is to analyze the possibilities for the application and use in 
the practice of the outsourcing in the activities of marketing channels for the realization of 
knitwear products. The processes of the integration of the marketing, logistics and the 
transformation of the distribution channels in demand chains and lately in the search 
chains, requiring increasing synergy between all the participants are also reviewed. 
Keywords: outsourcing, marketing channels, management of supply chain management, 
customer relationship management, demand chain. 
 
1. Въведение 

Състоянието и процесите в икономиката налагат преосмисляне на 
технологията на правене на бизнес, на мениджмънта на компаниите, като 
функции, дейности и структури. Налице е преход към различни форми на 
пртньорство, на сътрудничество с контрагентите, което позволява  
адаптиране към динамичните промени в бизнес средата. Една от основните,  
доказали ефективността си форма на организация на бизнеса е аутсорсинга. 
Това,относително ново явление, предлага решения на проблеми пред 
компаниите, чрез предаване на различни елементи от цялостния бизнес 
процес на свои партньори с цел намаляване на разходите, увеличаване на 
гъвкавостта, повишаване на качеството на продукцията и услугите, 
намаляване на риска,нарастване на конкурентноспособността и др. 

Друга танденция, характерна за сегашния период, е нарастването на 
ролята на каналите за дистрибуция на продуктите, чрез извършването в тях 
на различни маркетингови дейности и по този начин в превръщането им в 
маркетингови канали, в една общност от своите партньори. 

Между двете тенденции има и прилики и разлики - и двата случая е 
налице изпълнение на функции доскоро вършени от една компания, да се 
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поемат от друга, специализирана; от друга страна в едния случай е налице  
интегриране на компанията изпълнител към маркетинговия канал, а в другия 
е налице обвързване само с един от участниците, без да са налице обвързване 
с другите. 

 
2. Същност на аутсорсинга  

Аутсорсингът (от английски outsourcing, което е съкращение от Outside 
Resource Using – ползване на външни ресурси), е концепция за предоставяне 
на вътрешни функции, дейности и задачи от дадена компания за изпълнение 
от външна компания.  

Аутсорсингът, за разлика от краудсорсинга, се извършва на основа 
сключен договор и заплащане на възнаграждение. Компаниите, използващи 
аутсорсинга, търсят реализирането на ползи и /или решение на редица  
проблеми, а именно :  

• Повишаване на ефективността чрез съсредоточаване върху 
основната дейност на фирмата;  

• Понижаване на разходите чрез по-добрата работа и по-ниските 
разходи на доставчика; 

• Повишаване качеството и стойността на продукта / услугата/ и 
удовлетвореността на потребителите 

• Повишена гъвкавост за посрещане на променящите се бизнес 
условия и търсенето на нови продукти, услуги и технологии-
източник на иновации.  

• Съкращаване времето за пускане на пазара на нови продукти  
чрез допълнителни способности, предоставени от доставчика.  

• Намаление на риска - в резултат с партньорството с компании с 
по голям ресурс  

• Намаляване на инвестициите в активи за да се освободят тези 
ресурси за други цели; 

• Генериране на капитал, като се прехвърлят активи на 
компанията, доставчик на услуги.  

• Разширен пазарен достъп и бизнес възможности чрез мрежата на 
доставчика; 

• Ускорен процес на разрастване чрез използване на разработения 
капацитет и системи на доставчика; 

• Увеличаване на капацитета за продажби и производство през 
периоди, когато подобно разширение не може да бъде 
финансирано [1, 2]. 

Аутсорсингът възниква в началото на 80-те години в сферата на 
информационните технологии, а днес се простира върху всички елементи на 
бизнес процесите в т.ч.: 
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- Бизнес услугите: бек офис процеси, обслужване на клиенти и 
техническа подръжка. - правене на извлечения и индексиране, въвеждане и 
обработване на данни, електронни издания, телемаркетинг, уеб дизайн и др.  

- Професионални услуги: счетоводни, одиторски, данъчни, проектантски 
и др.  

- Финансови услуги: застрахователни, банкови и други финансови 
услуги. 

- Компютърни и свързани с това услуги.  
- Интернет услуги: доставка на Интернет (телекомуникационни услуги).и 

други услуги.  
В зависимост от сферата в която се прилага аутсорсинга се 

разграничават: 
- Производствен аутсорсинг -компанията отдава част от производствения 

процес или целия производствен процес на външни компании .  
- Аутсорсинг на бизнес процеси и услуги - прехвърляне на отделни 

бизнес дейности към странични организации, които не се явяват основни за 
компанията, като например управление на персонала, водене на счетоводни 
отчети, маркетинг, реклама, логистика и др./. 
 
3. Характерни особености на маркетинговите канали / МК  и тенденции 
на развитие  

 От една страна турболентната и все по сложна среда налагат на 
компаниите да прехвърлят функции, дейности и задачи изпълнявани досега 
от тях, на външни, специализирани компании-аутсорсинг, от друга страна 
тези процеси изискват и едно все по тясно обвързване на всички участници в 
една технолигична и логистична верига-почвайки от добива на суровини и 
стигайки да получавенито от потребителя на желния продукт при желани от 
него условия. От канал за пласмент, представляващ пътя по който стоката 
или услугата се движи към крайния потребител и в който се извършват 
предимно механични функции – като транспорт, съхранение, сортиране, 
акумулиране, алокация, асортиране, днес се говори за маркетнингов канал 
със значително повече функци от традиционите. Както пише Котлър в 
Маркетинг 3,0 „Преди – доставчиците и дистрибуторите се възприемаха като 
центрове за разходи, дори като противници,.днес трябва да се възприемат .не 
като самостоятелни и самоиздържащи се организации в един конркурентен 
свят, а като организация, която работи с лоялна мрежа от партньори –
служители, дистрибутори, дилъри и доставчици” [3]. 

В традиционните представи за дистрибуционен канал участват основно 
производител,търговци на едро /ТЕ /, търговици на дребно/ ТД / и др.Лидер 
на канала е първоначално производителя. На следващ етап лидерски позици в 
някой случаи заемат ТЕ – /„Проктър и Гембъл“, „Макс Спенсър“ и др./, а в 
последно време стават и ТД /Кауфланд,Карфур и др. /. 
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Преди основните функции са били ориентирани към обезпечаване на 
чисто физическото придвижване на стоките. Днес се налага МК да изпълвява 
и редица функции, които преди са били изпълнявани от отделните 
посредници. Сега се налага всички да участват и на етап разработване на 
продукта, преди това - на проучване на пазара, да участват в 
информационната система, да осигуряват ранно предупреждаване при 
опасности в средата, все по тясно да обвързват планирането с останалите 
участници и т.н. 

Потребността МК да се възприема и действа като единно цяло поставя 
редица въпроси пред мениджмънта на МК. Съгласно дефиницията на 
Американската асоциация по маркетинг управлението на маркетинга въобще  
в т.ч. и на МК, може и трябва да се разглежда като „ ... процес на планиране и 
изпълнение на концепцията, ценообразуването, промоцията и дистрибуцията 
на стоки, услуги и идеи за създавне на размяна с целевите групи, която 
удовлетворява клиента и целите на организацията - т.е. управлението на МК 
включва: процес на анализ, планиране, реализация и контрол с цел доставяна 
на удовлетворение на участващите страни [4 ]. 

  
   Таблица 1. Основни функции изпълнявани от посредниците в МК [4] 

                                                                               
Тип на 

функциите 
Описание на изпълняваните дейности 

Транзакционни 
функции 

Покупка: избор и  закупуване на стоки, които след това 
се продават 
Продажба: установяване на контакт с потенциални 
клиенти, лансиране на продукцията и приемана на 
поръчките 
Поемане на риска : за своя сметка формират запаси от 
продукция, която може да се развали и или и мине 
модата 

Логистични 
функции 

Асортиране: формиране на продуктов асортимент, 
отговарящ на нуждите на потребителите 
Складиране: формиране на запаси и съхранение на 
места, удобни за крайните клиенти 

Алокация: закупуване на много голямо количество 
продукция,които след това се раздробяват на по малки 
части, удобни за пазаруване 
Транспорт: физическо придвижване на стоките до 
крайния потребител 

Спомагателни Финасиране: кредитиране на потребителите 
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функции Сортиране: инспектиране,оценяване и групиране на 
продуктите в зависимост от качеството 
Проучване: събиране и предоставяне на пазарна 
информация, както на производителите, така и на 
потребителите 

В отговор на усложняващата се външна среда и все по остра конкуренция 
през последните години се развиват и в теоритичен и практичен аспект 
разбиранията за ролята и местото на МК в цялостния бизнес процес.  

 Още през седемдесте години М.Портър въвежда понятието ”верига на 
ценности” /ВЦ/ като е описал взаимодействието на структурните 
подразделения на субектите на предприемачество в процеса на създаване и 
придвижване на на ценности 

На тази база се развива и теорията за управление на веригите за доставки 
/ SCM/. Като верига за доставки се приема мрежа от компании- партньори, 
които съвместно преработват първичен продукт / апстрийм/, и получават от 
него готов продукт / даунстрийм/, който се оценява от крайния потребител, а 
също и компаниите които на всеки стадии контролират изхода и входа на 
производството. В резултат на дейността на всички партньори се увеличава 
добавената стойност чрез трансформация на разходи / материали и 
информация/ в продукция под формата на стоки и услуги. Управлението на 
веригите за доставки включва изпълнението на всички функции на 
мениджмънта от добиването на суровини до получаването на краен продукт, 
отговяращ на потребностите на крайния потребител. 

Концепцията за управление на ВЦ също така, разглежда възможността за 
тясно взаимодействие на  SCM\ Supply Chain Management-управление на 
веригата за доставки/ и CRM /Customer Relationship Management-управление 
на взаимоотношенията с купувачите/ Концепцията SCM е съсредоточена към 
координацията на всички логистични функции - включително 
снабдителската, производствената и разпределителна логистика; CRM - 
обхваща управлението на дългосрочните взаимоотношения с клиентите, 
създавайки по този начин база за формиране на кръг от лоялни клиенти. 
Недостатък на тези две концепции е отсъствието на взаимовръзка помежду 
им, независимо, че едната от тях \SCM\ се явява продължения на другата 
/CRM/, доколкото двете концепции създават и доставят на потребителите 
ценности с оглед на техните потребности. 

В края на 20 век се появи нова, разширена концепция- управление на 
веригите на търсене /DCM – Demand Chain Management\ която обединява по 
горните концепиции. По определението на Селен и Солиман, управлението 
на мрежата за доставки е набор от практики, насочени към управлението и 
координацията на всички вериги на търсеното, започвайки от крайния, 
преминавайки през всички вериги от доставки към доставчиците на 
доставчика. В същото време, както традиционните технологии на управление 

517



на взаимоотношения с клиентите са насочени към автоматизация на 
процесите на маркетинга, продажбите и обслужването им в рамките на 
сферите на отговорност на компанията, все по често тези въпроси се 
разглеждат по цялата верига на доставки, тоест задача зад пределите на една 
компания и нейните най близки партньори [4].  

Управлението на веригата за търсене е единственото решение което 
съкращава отдалечаването на традиционните системи SCM и CRM-по пътя 
на синхронизиране на дейността по продажби и маркетинг с операциите във 
веригата за доставки /снабдителска, производствена и разпределителна 
логистика/. По този начин, управлението на веригата на търсенето е 
обединение на процесите на управление на веригата за доставки и 
взаимоотношенията с клиентите, за сметка на което се постига координация 
между създаването на търсене на пазара, получаване на поръчките и 
определяне на структурите на доставчици и субдоставчици в зависимост от 
спецификата на потребителското търсене. Нарастваща роля заемат 
потребителите, които чрез краудсорсинга,стават също субекти в бизнес 
процеса , в това число и на етап проектиране на продукта [4]. 
 
4. Прилагане на аутсорсинг в дейността на МК  

Паралелно с  растящата интенграция в МК, което се проявява и като 
процес на задълбочаващо се разделение и коопериране на труда , налице е и 
нарастване на договорите за аутсорсинг. 

Като характерни, могат да бъдат посочени следните примери от 
практиката на компании произвеждащи трикотажни изделия , изхождайки от 
концепцията за маркетинг микса , а именно: 

• Продукт /product в т.ч: 
Продуктово разнообразие – широката номенклатура при производството 

на трикотажни изделия е доказан фактор за засилен интерес към 
производителите от търговците. Чрез аутсорсинг на редица дейности и 
задачи, а и части от производствения процес, се освобождава ресурс който 
помага да се увеличи разнообразието на предлаганите продукти, а както и да 
се поемат по големи поръчки. Феникс АД – Русе ,Фантазия ООД - Сливен, 
Лорд - Хасково примерно, имат голям износ, често поръчките надвишават 
техните производствени възможности, но те се справят благодарение на това, 
че възлагат изпълнението на части от производствения процес на други 
производители от региона. 

 Качество -зависи от качеството на изполваните материали 
 / прежди, платове и др./, на наличното оборудване и неговото използване, на 
персонала. Над 80 процента от компаниите използват външни услуги на 
специалзирани звена или на производители за контрол на качеството на 
влизащите материали, за монтаж и настройки на машините, на обучение на 
персонала за работа с ново оборудване. 

 Дизайн на продуктите поради високата цена на услугата от  
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специалсти голямата част от компаниите правят дизайна на основа своите 
вътрешни възможности.  

 Опаковка –налице е тенденция на нарастване на ролята на  
опаковката, като важен фактор за привличане на вниманието на купувачите, а 
също така така и за по лесно и удобно продавене, като чрез начина на 
опаковане се създвата условия за по ефективно използване на  търговските 
площи,за по бързо ориентиране както на продавачите ,така и на купувачит. 
Използването на външни услуги за проектиране и изработване на опаковките 
е на практика от всички. 

 Транспорт – ако до преди 5 – 6 години основната част от  
компаниите използваха собствен транспорт, днес все по често се прибягва до 
услугите на специализираните куриерски фирми. Този процес е в резултат от 
намаляване на размерите и честота на поръчките, както и от предлаганите, в 
резултат на конкуренцията ,все по добри условия. Трябва да се прави разлика 
обаче, ако става въпрос за големи вериги магазини. 

 Организация на местата на продажби мърчаздайзинга - в някои  
случаи това е ангажимент на ТЕ,в други на ТД ,по рядко на прозводителя 
респективно посредника. Тенденция е, все по често да се използват услуги на 
специализирани ткомпании. 

• Придвижване prоmоtion  политка на придвижване 
Практически  компаниите нямат  в персонала си подготвен специалист 

по маркетинг. В масовия случай за реклама, за проучване, изработване на 
рекламни сувенирии др., се използват специализираните агенции. 

В практиката има и други случаи на аутсорснг на елементи от маркетиг –
микса, но на този етап не са релевантни. 

Прилагането на аутсорсинг, освен позитивите, които носи, може да 
изложи  прилагащите го компании и на редица рискове. 

Рисковете, които могат да настъпят при погрешно или формално 
прилагане на аутсорсинга, познати от практиката, са: 

• неуспех на аутсорсинга; 
• изтичане на know – how; 
• изтичане на информация; 
• нарушаване на останалите процеси в организацията; 
• фалиране на консултанта (изпълнителя); 
• непредвидени разходи; 
• изгубване на контрол над процеса; 
• неспазване на договора и на взаимните права и задължения; 
• нарушаване на търговската тайна; 
• малък опит със специфичния тип договори. 
 Причините, водещи до неуспех в резултат на аутсорсинга, могат да 

бъдат: 

519



• Нереалистични цели – възложителят често преследва две 
противоречиви цели: намаляване на разходите, потребни за обособената 
функционална област, и повишаване на нейната прибавена стойност. 

• Ориентация към краткосрочните проблеми – опитите чрез 
аутсорсинга да бъдат решавани краткосрочни проблеми, водят и до 
краткосрочни ползи. 

• Обръщане на малко внимание на прибавената стойност от 
аутсорсинга – насочване към аспектите на добавената стойност от 
аутсорсинга в полза на основните бизнес функции на възложителя [1 , 2]. 

• Възложителят постепенно престава да управлява отношенията с 
изпълнителя. 

Таблица 2. Възможности и използване на аутсорсинга при основни 
функции,извършвани в рамките на маркетинговите канали [4] 

                                                                                               
 

Функции 
 

Произ 
во 

дител 

 
Посредник 

Аутсорсинг  
Възмож 

ност 
 

Прила 
гане 

Комуникационни 
функции 

* * *  

Маркетингови 
изследвания 

* * * * 

Функции, ускоряващи 
процеса на 
продажбите 

*
  

* *  

Сервизни функции * * * * 
Кредитиране * *  *   
Поемане на риск * * *  
Сортиране  *    
Акумулиране  *    
     
Транспортиране * * * * 
Складиране и 
съхранение 

* * * * 

Оказване услуги на 
потребителите 

 * *  

Изпълнение поръчки 
на клиенти 

* *    

Контрол на 
подържаните запаси 

* *    

Опаковане и етикир. * *  * 
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5. .Заключение 

Нарастването на ролята на аутсорсинга , не означава, че той е панацея за 
постигане на висока конкурентноспособност. Необходимо е внимателно и 
прецизно да се анализират всички позитивни и негативни последствия, 
реалния икономически и социален ефект от прилагането му. 

- Възможни рискове, които крие аутсорсингът. 
 Ако при използване на аутсорсинг се търсят само позитиви за едната 

страна, което би било основа за погрешни концепции, за чести промени и 
накрая в липса на успех. 

- Концентриране само върху цената на услугата и недооценяване на 
други преки или косвени, финансови или нефинасви  ефекти. 

- Натиск за промяна на графиците. 
Рисковете, които носи със себе си  след извеждането на дейностите извън 

организацията, могат лесно да придобият превес над ползите от този процес. 
Те могат да се намалят чрез последователен подход и чрез прецизно 
договорно споразумение. 
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Abstract. The report based on literary sources are discussed key issues related to 
the results of operation and methods of multicriteria analysis. Proposed is 
methodology for formation and calculation of complex indicator for the assessment 
of user satisfaction with the results of service in mobile communications.  
Empirical research was done and the approbation of the methodology about 
calculating a complex indicator for the analysis of the results of satisfaction of the 
service for three mobile operators in Bulgaria. 
Keywords: customer satisfactions, mobile operators, multicriterial assesment, composite 
indicator. 
 
1. Въведение 

Услугите на мрежите за мобилни комуникации се ползват ежедневно от 
милиарди потребители по целия свят. Много от тях всеки ден контактуват 
със служители на телекомуникационните оператори. От съществено значение 
за потребителите е да получат обслужване, което ги удовлетворява в 
максимална степен и решава поставените им въпроси и проблеми. На 
практика възниква необходимост от изучаване, измерване и управление на 
възприеманите от потребителите резултати от обслужването им при 
контактите с телекомуникационните оператори и връзката им с 
удовлетвореността. 

Цел на настоящия доклад е да се дефинират и изследват основни 
параметри, които влияят върху резултатите от обслужване на потребителите 
с предлагани от мобилните оператори в България. Представят се резултати от 
направено емпирично изследване на възприеманите от потребители 
резултати от обслужване от мобилните оператори. 

Задачите на доклада са: 
» Да се разгледат научни публикации, съврзани с възприеманото от 
индивидуалните потребители обслужване в мобилните комуникации; 
» Да се проучат публикаци в областта на многокритериалния анализ; 
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» Да се разработи методика, и като се използва метода за многокритериалния 
анализ, да се изследват резултатите от обслужване, възприемани от 
индивидуалните потребителите в мобилните комуникации; 
» Да се апробира методиката чрез емпирично изследване на възприеманите 
от инивидуалните потребители резултати от обслужване.  

 
2. Литературен обзор на проблема 

В научната литература въпросът за връзката между качество на 
обслужване в сферата на услугите и възприемана стойност от клиента се 
разглежда през 1988 г. от А. Парасураман, В. Цайтхамл и Л. Бери [1]. Те 
считат, че „качеството на услугите се измерва чрез качеството на услугите, 
възприемано от клиента”. Те въвеждат пет измерители, от които зависи 
възприетото качество на обслужване и очакванията на клиентите: материални 
активи (оборудване, съоръжения, материали и др.), надежност (способност на 
организацията да извърши услуги по подходящ начин), отзивчивост (желание 
на доставчика на услуги да помогне на клиентите), гаранция (способност на 
служителите да внушат увереност у клиента), съпричастност (персонално 
внимание към клиента и специфичните му изисквания). 

Изследвания на учени (Ф. Лай, М. Грифин, Б. Бабин) от 2009 г., 
работещи в областта на телекомуникационния сектор доказват хипотезата, че 
качеството на услугите влияние индиректно върху удовлетвореността на 
клиентите [2]. 

Други автори ( М. Ибрахим, Н. Садик, А. Саджид) считат, че възприетото 
от потребителя качество на услугите зависи от фактори като: сигурна работа 
на мобилната мрежа и лесна достъпност до услугите; непрекъсваемост на 
работата на мрежата; ясен звук при разговор; по-малък брой прекъсвания на 
връзката по време на разговор и др. [3]. 

Проучване на услугите (С. Лее, Б. Шин, Х. Лее) за предаване на данни в 
мобилните мрежи посочва два елемента на качеството: на информацията и на 
работа на системата [4]. Автори (О. Турел, А. Серенко, Н. Бонтис) на 
проучване за използването на услугата SMS доказват хипотезата, че 
„съотношението изпълнение на услугата/качество на възприеманата стойност 
на потребителите от SMS влияе върху цялата възприета стойност от 
услугата” [5]. В клуб за лоялни абонати на телекомуникационен оператор 
шведски учени (А. Густавсон, И. Рус, Б. Едвардсон) изследват влиянието на 
участието на клиентите върху удовлетвореността им и те достигат до извода, 
че няма значителна разлика във възприеманото качество на изпълнение на 
услугите от клиентите, участващи в клуба и останалите абонати [6]. 

Автори от Русия (С. Рогозин, A. Рогозина, E. Семяшкина, Л. Бушуева) 
анализират обслужването в компания за мобилни комуникации и стигат до  
заключението, че „Клиентът трябва да дойде в компанията с удоволствие и да 
предпочете да използва услуги, да използва именно на тази компанията. 
Задачата не е проста, трябва да се съчетае желаното за всеки човек, 
персонално обслужване и "познаване на предпочитанията" с ненатрапчиво 
обслужване” [7]. 
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В научната литература авторите не са единни относно измерителите, 
които са свързани с качеството на обслужване и с удовлетвореността на 
потребителите. М. Арора счита, че „Надеждност, осигуреност и отзивчивост 
изглеждат са едни от най-важните измерения на качеството на услугите, 
които влияят на удовлетвореността на клиентите от доставчици на 
телекомуникационни услуги”. Авторката доказва хипотезата, че „Високото 
ниво на предоставане на качеството на услугите води до висока 
удовлетвореност на потребителите” [8]. Учени (П Даван, Дж. Чатерие) 
анализират следните измерители на качествени услуги в 
телекомуникационните мрежи: осигуряване на услугата, достъп до мрежата и 
надеждност, възможност за поддръжка, възможност за помощ, билинг, 
допълнителни услуги, които са въведени от Регулаторния 
телекомуникационен орган на Индия [9]. Те считат, че местните оператори се 
фокусират повече върху привличането на нови абонати, отколкото да работят 
върху удовлетворяването на съществуващите абонатите. Други индийски 
учени (М Бхаргава, А. Бхардвал, А. Ратхоре) подчертават, че 
несъвършенствата в измерването на качеството, например оценки от вида  
„както, ако ... ” на протичане на процеса и създаване на оценка за текущото 
състояние на предоставянето на тази услуга, ще помогне на организацията да 
намери потенциалните причини за подобряване на качеството. Те „ще бъдат 
полезни при изследване чрез benchmarking анализ на текущото изпълнение на 
процеса” [10]. В изследване в Индия от 2008 г. авторите (А Сетх, К. Момая, 
Х. Гупта) изказват мнение, че основни измерители на качеството са: 
надеждност, качеството от работата на мрежата възприето от клиентите, 
осигуреност с услуги, удобство, съпричастност и материални активи [11]. 

В българската литература измерители за качеството на обслужване са 
предмет на разглеждане в различни направления в сферата на услугите. 
Изследване в областта на куриерските услуги показва, че „качеството на 
предоставяната информация оказва силно влияние върху нивото на 
потребителска удовлетвореност” [12]. В проучване на проблеми в областта на 
мобилните телекомуникации се извежда на седмо място по важност за 
потребителите проблема за „ниското качеството на обслужване” и на осмо 
място - „качеството на предоставяната информация” [13]. В студия свързана с 
управлението на услугите се прави извода, че причина за „несъответствие 
при обслужването на клиентите” е , че фирмите „не познават очакванията на 
клиентите” [14]. Публикация [15], в която се изследва връзката между 
лоялност на клиентите при услугите и очаканията на клиентите се прави 
извода, че „постигане на идеалното качество изисква равенство между 
очакваното/ желаното ниво на изпълнение на услугата и възприетото от 
клиента ниво на изпълнение или да се надскочат очакванията на клиента, 
което се нарича “очароване на клиента”. 

 
3. Методи за многокритериален анализ 

Съществуват различни методи за многокритериален анализ, които 
намират приложение в различни направления: планиране, контрол, анализ и 524



мониторинг на икономиката, транспорта, производството, образованието и 
екологията. Ф. Андонов в изследване в областта на вземане на решения, 
счита, че „Различните практически задачи могат да се опишат като 
многокритериални задачи”. Систематизирани в три класа: първи клас методи 
за многоатрибутната полезност (директен тегловен, аналитично-йерархичен и 
др.); втори клас - аутранкиращите методи (фамилия методи ELECTRE, 
фамилия методи PROMETHEE), които се основават на предположението, че 
съществува ограничена сравнимост между алтернативите; трети клас - 
насочени към решаването на задачи с голям брой алтернативи и малък брой 
критерии [16]. „Приложението на математико-статистически методи 
значително разширява възможностите за използване на информация, 
получена от специалисти” (методи на експертните оценки) [17].  
Комплексните индикатори се използват за измерването на показатели, които 
се анализат чрез много критерии (дименсии), и за които не е възможно да се 
дефинира единичен индикатор [18]. Целта на „създаването на комплексен 
индикатор за качество е да информира потребителите, а не да се използва за 
сравнение между организации” [19]. Най-често агрегатната функция за 
създаване на комплексен индикатор е от вида [18, 20]: 

q

Q

q
uq

U
c wIY .

1
,∑

=

=                                                                 (1), 

където: U
cY  е c- тия комплексен индикатор за качеството на обслужване, c = 

1 ... C броя индикатори; uqI ,  - базов индикатор за качество на обслужване за 

U-тия фактор; qw  - тегловен коефициент; 10 ≤≤ qw , 11 =∑ = q
Q
q w . 

В практиката съществуват три основни групи методики за определяне на 
тегловните коефициенти на анализираните фактори в многокритериалните 
задачи: с равни тегла на факторите; с тегла определени от потрeбителите и 
тегла определени по експертен път [21]. Често използвани методи за 
определяне на теглата след допитване до експертите са т.н. Правило на Борда 
и на Кондорсе. При правилото на Борда факторите се ранжират от експертите  
и на първо място се поставя този фактор, получил най-много точки, зависещи 
от честотата на посочване и мястото му на класиране в ранговата скала. При 
Кондорсе се използва сравнение по двойки на факторите [20]. 

Многокритериалният анализ се среща в различни изследвания, например 
проучване на административно обслужване в общините. Авторът използва 
т.н. „индикаторен подход, според който за оценка на административното 
обслужване на общините се формира комплексен индикатор. Силата на 
влиянието на отделните фактори се отчита чрез т.н. „тегловни 
коефициенти””, които са определени по метода на Борда [22]. 

Много са критериите, които се използват при оценяване на 
удовлетворението на потребителите. Възприетото качество на обслужване е 
компонент на няколко индекса за оценяване на удовлетвореността на 
потребителите. Те се прилагат за предприятия от различни индустриални 
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сектори: American Customer Satisfaction Index (ACSI), European Customer 
Satisfaction Index (ECSI), Hong Kong consumer satisfaction index (HKCSI), 
Turkish Customer Satisfaction Index (TMME) (таблица 1) [23, 24, 25]. 

Таблица 1. Индекси за оценка на стойността на клиентите 
Име на 
индекса 

Фактори на удовлетвореност 
Влияещи променливи Резултатни променливи  

ACSI Възпр. качество, Възпр. стойност,  
Очакв. на клиентите. 

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите. 

ECSI Възпр. качество, Възпр. стойност,  
Очак.на клиентите, Имидж. 

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите 

HKCSI Оценка на изпълнението; Очакв. на 
клиента; Характ. на клиента; 
Оценка на стойността. 

Мнение на клиентите; 
Лоялност на клиентите. 

TMME Възпр. качество, Възпр. стойност,  
Очаквания на клиентите,  

Оплаквания на клиентите; 
Лоялност на клиентите. 

 
4. Методика за анализиране на удовлетвореността на резултатите от 

обслужване наиндивидуални  клиенти при мобилните комуникации 
За постигане на целите на доклада се предлага концептуален модел за 

изследване на проблема (фиг.1). Резултатите от обслужването  зависят от 
следните измерители [26]: „любезност на служителите в бизнес центровете 
на оператора“, „бързина на обслужването“, „точност и пълнота на 
обслужването” и „разбираемост на обясненията на служителите”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг.1. Модел на фактори за оценка на резултатите от обслужването на 
оператори в мобилните комуникации 

За постигане поставените на задачи на доклада се предлага Методика за 
анализиране на удовлетвореността на резултатите от обслужване на 
индивидуални клиенти при мобилните комуникации, която включва следните 
стъпки: 

Стъпка 1: Комплексният индикатор за „Резултатите от обслужването” 
на индивидуални клиенти в мобилните комуникации се оценява чрез четири 
базови индикатора (фиг.1.): 
- „любезност на служителите в бизнес центровете на оператора“ - учтиво 

отношение на служителите в процеса на контакт с клиентите на оператора; 
- „бързина на обслужването“ – скорост и активност на служителите при  

обслужването на клиентите;  

Любезност на служителите в бизнес центровете на 
оператора 

Бързина на обслужването в бизнес центровете на 
оператора 

Точност и пълнота на обслужването 

Разбираемост на обясненията на служителите 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБСЛУЖВАНЕТО 
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- „точност и пълнота на обслужването” – прецизно, стриктно и коректно 
попълване на документите свързани с обслужването на конкретното 
запитване на клиента;  

- „разбираемост на обясненията на служителите” – умение и компетентни 
отговори на служителите, относно представената информацията, които 
клентът трябва да научи по зададените от него въпроси. 

Стъпка 2: Чрез анкетно проучване базовите идикатори се оценяват от 
респондентите по скала от 1 до 10: 1 - най-неудовлетворен, 2 - силно 
неудовлетворен, 3 - неудовретворен, 4 – средно неудовлетворен, 5- слабо 
неудовлетворен, 6 – слабо удовлетворен, 7 – средно удовлетворен, 8 – 
удовлетворен, 9 – силно удовлетворен и 10 – най-удовлетворен. Обемът на 
извадката се определя по статистическите формули за обем на извадка. 

Стъпка 3: Изчисляване на комплексния индикатор за многокритериален 
анализ на обслужване на клиенти по формулата: 

..................... .... оророптоптобобслслop wIwIwIwII +++=                                 (2) 

Тегловните коефициенти w се изчисляват по правилото на Борда чрез 
допитване до експерти. Те ранжират по важност четирите наименования на 
базовите индикатори. Тегловните коефициенти се изчисляват чрез 
нормализиране по формулата: 

∑ =

=
i

N
i

i
i t

t
w

1

                                                                                                      (3), 

където: wi е тегловия коефициент на i – тия за базов индикатор; it  - получени 
точки на i – тия показател; N - брой на ранжираните показатели. 

Базовите индикатори се получават като средно-аритметична стойност на 
получените оценки на респондените по оценяваната скала от 1 до 10. 

Стъпка 4: Анализ на получените резултати от изчисленията на 
комплексия индикатор за резултатите от обслужването. Получените 
резултати след комплексния индикатор, могат да се разпределят във следните 
групи от 1 (минимум) да 10 (максимум), както следва: 
• от 1 до под 2,50 – значителна степен на неудовлетвореност от 

резултатите; 
• от 2,50 до под 4,50 – умерена степен на неудовлетвореност от резултатите; 
• от 4,50 до под 7,50 – умерена степен на удовлетвореност от резултатите; 
• от 7,50 до 10 – значителна степен на удовлетвореност от резултатите. 
 

5. Приложение на методиката за анализиране на удовлетвореността на 
резултатите от обслужване на клиенти при мобилните комуникации 

Стъпки 1 и 2: При маркетинговото изследване на възприеманите на 
резултати от обслужването е използван извадков подход. Извадката е 
определена по формула 4 с необходим минимален обем (n) от 384 
респондента [27]. 
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=
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−

=
p

zppn                                                                                      (4), 

където: 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 . 

Резултатите от изследване за удовлетвореността на потребителите от 
обслужването е проведено чрез анкетно проучване. Анкетата включва  
основни въпроси, отнасящи се до удовлетвореността на потребителите от 
обслужването им в мобилните мрежи. Анкетата е проведена на пет етапа и 
включва 536 участника: 

I етап – м. ноември и декември 2010 г. – 103 респонденти; 
II етап – м. януари и февруари 2011 г. –132 респонденти; 
III етап – от м. септември 2011 г. до м. април 2012 г.– 165 респонденти; 
IV етап – от месец януари 2013 г. до м. дек. 2013 г.– 104 респонденти; 
V етап – от месец януари 2014 г. до м. дек. 2014 г.– 32 респонденти. 

Получените оценки на респондентите, съгласно реалното възприемане на 
удовлетвореността по базовите индикатори е показана на таблица 1. 

Таблица 2. Реална оценка на респондентите за базовите индикатори 
 
Базов индикатор 
(отговори) 

Оценка Общ 
брой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бр.  Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. 
Любезност на 
служителите 29 18 22 29 51 49 46 84 58 116 502 
Бързина на 
обслужването 37 30 32 34 70 50 56 71 51 60 491 
Точност и пълнота 
на обслужването 44 28 29 45 52 45 59 62 64 62 490 
Разбираемост на 
обясненията  38 21 32 48 56 54 48 61 46 85 489 

Стъпка 3: Проведена е анкета с 12 експерта, работещи в сферата 
мобилните телекомуникации. Те ранжират, базовите индикатори по степен на 
важност.  

Таблица 3. Резултати от ранжиране на базовите индикатори от експертите 

Ранг 
Брой отговори 

Точки Любезност на 
служителите 

Бързина на 
обслужването 

Точност и пълнота 
на обслужването 

Разбираемост на 
обясненията 

1 3 1 8 0 3 
2 1 6 2 3 0 
3 1 5 0 6 1 
4 7 0 2 3 2 

528



При прилагането на правилото на Борда се получават следните 
резултати: 

242.71.10.13.3.. =+++=слt                                                                             (5) 

82.01.50.63.1.. =+++=обt                                                                             (6) 

282.21.00.23.8... =+++=оптt                                                                        (7) 

122.31.60.33.0.. =+++=орt                                                                           (8) 
Тегловните коефициенти, изчислени по формула 3 са следните: 

33,072/24.. ==слw                                                                                              (9) 

11,072/8.. ==обw                                                                                               (10) 
39,072/28... ==оптw                                                                                          (11) 

17,072/12.. ==орw                                                                                             (12) 
Според методиката, комплексният индикатор за резултатите от 

обслужването на всички респонденти се получава: 
41,617,0.26,639,0.13,611,0.11,633,0.92,6.. =+++=

обopI                (13) 

За комплексният индикатор на резултатите от обслужването на 
респондентите по отделни оператори се получава:  
Мобилтел - 06,617,0.00,639,0.75,511,0.57,533,0.63,6.. =+++=

МopI             (14) 

Теленор - 69,617,0.36,639,0.47,611,0.66,633,0.12,7.. =+++=
ТopI              (15) 

Виваком - 86,617,0.74,639,0.57,611,0.61,633,0.35,7.. =+++=
ВopI              (16) 

Стъпка 4: Анализът на резултатите от изчисляването на комплексния 
индикатор показва, че респондентите оценяват удовлетвореността си 
резултатите от обслужване на операторите с умерена степен на 
удовлетвореност – 6,41. Получените резултати на индикатора за отделните 
мобилните оператори е близка (6,06 за Мобилтел, 6,69 за Теленор и 6,86 за 
Виваком). Това е информация и за потебителите. Тези резултати са 
предпоставка за вземане на управленски решения от ръководствата на 
телекомуникационните оператори за въвеждане на промени в процеса на 
обслужване за постигане на оценка по-близка до максималната оценка на 
индикатора, която е 10. 

7. Заключение 
Въз основа на литературни източници в доклада са анализирани въпроси, 

свързани с качеството на обслужване и приложение на математически методи 
за многокритериален анализ. Предложен е модел от измерители за 
резултатите от обслужване. Разработена е методика за създаване и 
изчисляване на комплексен индикатор за оценка резултатите от 
удовлетвореността на потребителите при обслужване в мобилните 
комуникации. Направено е емпирично проучване с 536 респондента. Въз 
основа на това е изчислен компрексен индикатор за всички респонденти, 
участвали в проучването, както и за трите мобилни оператора в България. В 
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резултат на апробирането на методиката се получава умерена 
удовлетвореност на респондентите от обслужването им в мобилните 
оператори.  
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Abstract. The continuous interaction of a telecommunications operator with corporate 
clients enables timely and accurately meet their needs, which is the key to keeping these 
clients and making them loyal. This paper presents the stages of the process of interaction 
between a corporate client and provider of telecommunications services and reveals their 
relationship with the customer lifetime value and customer retention. 
Keywords: corporate customers, CLTV, customer retention. 
 
1. Въведение 

През последните години, в условията на засилена конкуренция, ясно 
проличава значителното нарастване ролята на бизнес потребителите за 
българските оператори на телекомуникационния пазар. Бързото развитие на 
технологиите от една страна предоставя нови въможности на телеком 
операторите да предоставят нови услуги на своите корпоративни клиенти, но 
от друга страна те имат все по-нови и сложни изисквания към своя доставчик 
на услуги.  Те предпочитат персонализирани услуги, за които  искат да се 
гарантира изпълнението на техните изисквания. Често това е съпроводено с 
промяна на услугите, чрез предоставяне на допълнителни възможности и 
разработване на нови такива.  

За правилното определяне на клиентските нужди е необходимо 
непрекъснато взаимодействие между корпоративният клиент и 
телекомуникационния доставчик на услуги.   

Целта на настоящия доклад е да се дефинират и анализират етапите на 
процеса на взаимодействие между корпоративен клиент и 
телекомуникационен оператор, и да се разкрие връзката им с жизнена 
стойност на клиента (CLTV) и неговото задържане. 

 
2. Изложение 

Корпоративните клиенти са важен сегмент от пазара на всеки оператор 
на телекомуникационни услуги, който от своя страна трябва да взема 
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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 [1]. 

За разлика от потребителския пазар, пазарът на корпоративни клиенти се 
различава с това, че те се намират в непрекъснато взаимодействие със своя 
телекомуникационен доставчик. Това от своя страна позволява своевременно 
и точно да отговарят на техните нужди, което е ключ към задържането на 
тези клиенти и превръщането им в лоялни. Тясното взаимодействие между 
телекомуникационен оператор и даден корпоративен клиент се постига с 
участието на клиента, във всеки един от етапите на процеса по предоставяне 
на дадена телекомуникационна услуга. 

Според някои автори се обособява следната последователност при 
предоставяне на телекомуникационни услуги [2]: 

1. Контакт с клиента на телекомуникационни услуги за иницииране на 
услуга.  

2. Изготвяне на договор, в зависимост от услугата, която ще се 
предоставя - параметри на услугата, цени по договаряне на базата на 
планираните услуги. От страна на доставчика на телекомуникационни услуги 
се определя лице,  което да поддържа отношенията и разрешаване на всички 
въпроси, които възникват.  

3. Процес по самото осигуряване на услугата.  
4. Потребление на услугата, срещу което клиентът започва да заплаща за 

месечното потребление. 
5. Клиентът с помощта на телекомуникационни консултанти, 

преразглеждат телекомуникационната услуга и при необходимост се правят 
препоръки за подобряване и повторно договаряне. 

От посочената последователност липсва яснота по отношение на това до 
колко даден бизнес/корпоративен клиент участва в процеса на предоставяне 
на дадена телекомуникационна услуга. Тук се акцентира на участието на 
клиента най-вече при потреблението. Това налага авторът да дефинира и 
анализира следните няколко основни етапа на процеса на взаимодействието 
между корпоративен клиент и телекомуникационен оператор (фиг. 1). 

Този процес дава възможност да се откроят основните моменти при 
тяхното взаимодействие и да се подчертае необходимостта от 
непрекъснатото участие на клиента във всеки един от етапите по 
предоставяне на телекомуникационни услуги. 

Това позволява на телеком операторите изцяло да се фокусират върху 
своите клиенти, което създава условия за по-задълбочено опознаване на 
специфичните им предпочитания и предпоставки за тяхното задържане. 
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Фиг. 1. Етапи на процеса на взаимодействие между корпоративен клиент и 
телекомуникационен оператор 
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Етап 1. Предпродажба на телекомуникационни услуги 
На този етап се обосябват няколко подетапа.  
Първият подетап започва с клиентско запитване за дадена 

телекомуникационна услуга. Това от своя страна поражда необходимост от  
ясно дефиниране/специфициране на изискванията към услугата от страна на 
клента и тяхното съгласуване с телекомуникационния доставчик. Това е 
ключов момент и стремеж на оператора към правилно управление и 
фокусиране върху постигането на тези изисквания. Ако услугата е стандартна 
и неизискваща допълнителни инвестиции от страна на оператора се 
преминава към уточняване на параметрите в договора.  

Голяма част от корпоративните клиенти често изискват иновации, 
свързани с високи експлоатационни разходи. Всяка организация трябва да 
прецени до колко може да отговори на тези изисквания и внимателно да се 
съсредоточи върху подбора и категоризацията на корпоративни клиенти. 
Свързано е с проектиране и реализация на технически решения или 
нестандартни технически решения по предоставяне на професионални 
телекомуникационни услуги, удовлетворяващи клиентските изисквания.  

Тази оценка се прави на следващият подетап от предпродажба на 
телекомуникационниуслуги “Оценка на необходимите ресурси и 
инвестицията, необходима за изграждане на телекомуникационна 
инфраструктура”. Дава се отговор на въпросите - разполага ли доставчикът 
на услуги с необходимите ресурси, за предоставянето на съответните 
телекомуникационни услуги, и ако не каква инвестиция е необходима да се 
направи. 

Все още има фирми, които често пренебрегват факта да разглеждат даден 
клиент като печеливш, като ги оценяват само в настоящия момент, а не 
техния бъдещ потенциал. Правилната оценка и познаване на даден клиент и 
неговото развитие в бъдеще дава отговор на въпроса дали дадена инвестиция, 
направена за даден клиент си струва или не, кои клиенти да бъдат задържани. 

 Един от инструментите за оценката на клиенти, както в настоящ момент, 
така и в бъдеще може да се направи с помощта на т.нар. „Жизнена стойност 
на клиента” (CLTV) [3]. 

Жизнена стойност на клиента (CLTV) е стойността на един корпоративен 
клиент за конкретна фирма за целия срок на техните бизнес отношения, или 
това е сумарната печалба, получена от даден клиент от момента в който, той 
започне да потребява съответните стоки и услуги, до момента, в който спре 
да го прави окончателно [3, 4, 5].  

За по-голяма яснота приложението на CLTV в телекомуникациите ще се 
илюстрира с условен пример. Оценката се разглежда като инвестиционен 
казус, като изчисляването на CLTV се основава на принципите на методът на 
нетната настояща стойност (NPV). 

Първо се изготвя инвестиционен проект, който съдържа описание на 
услугата, инвестиционен разход и срок за изграждане на 
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телекомуникационната инфраструктура. След което е  важно да се определят 
паричните потоци, които ще се реализират в рамките на проекта. 

Приемаме следните условия: 
Дисконтов фактор (Discount rate) 16%. 
Ако има основание за висок риск, например в условия на криза може да 

се приеме и по висок процент. 
Цена на придобиване (Аcquisition cost ) – 200 000 лв. Това са разходи за 

придобиване на даден корпоративен клиент (В случая са необходимите 
инвестиционни разходи) 

Churn rate 15% - Загубени клиенти 
Този процент е отразен върху размера на приходите през съответните 

години. 
Процент на задържане (Retention rate) p= (1-Churn) - 85% 

 
Таблица 1. Изчисляване на CLTV  

хил. лв. 
Години 0 1 2 3 4 5 

Продажби (Sale)  -200 820 697 593 504 428 
Разходи по продажбите 
(COGS) 75% 615 522 445 378 321 

Брутна печалба  
(Gros Margin)   205 175 148 126 107 

Разходи за поддържане и 
обслужване на клиента 
(Marketing cost) 

 (200) 20 20 25 25 25 

Други разходи за 
обслужване  
(Other cost to serve) 

  10 14 12 14 16 

Печалба от клиента 
(Customer  profit) (200)  175 141 111 87 66 

Дисконтирани парични 
потоци   
Profit  x  Pn/(1+r)n 

 (200)  128 75 43 25 14 

  
CLTV 
(NPV) 86         

 
Маркетинговите разходи представляват разходите за поддържане и 

обслужване на клиента. Те се състоят от всички пазарни мерки, които са 
насочени към подобряване на рентабилността на клиентите [5]. Засилената 
конкуренция в телекомуникационният сектор през последните години се 
предвиждат по-високи разходи (както се вижда и в таблицата), тъй като всеки 
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доставчик на услуги цели да превърне своите клиенти в лоялни. На това се 
обръща особено внимание в последния етап от процеса на взаимодействие 
между корпоративен клиент и телекомункикационен доставчик.  

След направените изчисления се получава CLTV или нетна настояща 
стойност 86 хил. лв., т.е. за разгледания период от 5 години стойността да го 
имаме този клиент и да го обслужваме е 86 хил. лв. 

Не бива да се подценява факта, че компанията играе значителна роля към 
текущата стойност на клиента и нейното бъдещо развитие. Може да се окаже, 
че в настоящият момент даден клиент е нерантабилен, но в бъдеще той да се 
развива положително, и компанията да генерира значителни печалби. 

На следващият подетап от “Предпродажба на телекомуникационни 
услуги“, след оценка на необходимата инвестиция, се създава детайлизиран 
технически дизайн на услугата със съответните технически и финансови 
параметри на договора. При подписване на договора с клиента се преминава 
на следващия етап. Видно от фиг. 1 и от описанието на подетапите е 
необходимо непрекъснато взаимодействие между двете страни корпоративен 
клиент и телекомуникационен оператор, въпреки че потреблението за 
клиента все още не е стартирало. 

 
Етап 2. Предоставяне и използване (експлоатация) на 

телекомуникационни услуги 
Взаимодействието между корпоративен клиент и телекомуникационен 

оператор на този етап се изразява в предоставяне на услугата според 
техническите и финансовите параметри в договора. 

Трябва да бъдат посочени ползите за клиента, а не само технически 
параметри на съответната телекомуникационна услуга. Такива ползи са: 
надеждност, скорост, време за реакция, време за отстраняване на проблеми, 
времеви модули при отчет за доставките, параметри за минимизиране на 
рискове, диверсификация, параметри на SLA (Service Level Agreement), 
сигурност при комуникациите, брой повреди, средно време за отстраняване 
на повредите, повтарящи се повреди, обслужване. Финансови и други 
изисквания: ценови параметри, пакетни услуги, сертификация на 
доставчиците, схеми на плащания, неустойки, предоставяне и експлоатация 
на телекомуникационни услуги.  

При експлоатация на услугата е небходимо, при възникнал проблем, 
своевременното му отстраняване, водещо от своя страна до повишаване на 
потребителската удовлетвореност, която трябва да се оцени на този етап.  

Проследяване на клиентската удовлетвореност веднага след 
внедряването на нова услуга или предоставяне на същестуваща е необходимо 
да се направи с цел отстраняване на потенциални причини за недоволство от 
страна на клиентите при използването им. Анализът на резултатите за 
проведените проучвания подпомага за предприемане на корективни действия 
ако е необходимо от старана телекомуникационния оператор. 
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Етап 3. Следпродажба на телекомуникационни услуги  
Много компании смятат, че след като е предоставена услугата, процесът 

на взаимодействие със съответния клиент придобива второстепенно 
значение. Това твърдение е погрешно, защото в условията на наситен пазар 
какъвто е телекомуникационният взаимоотношенията с клиентите и 
взаимодействието с тях е неперекъснат процес.   

Клиентите могат да избират между множество доставчици на услуги и 
активно да  упражнят правото си на преминаване от един доставчик към друг. 
Предвид факта, че телекомуникационният отрасъл губи средно 30-35 % 
годишно и струва 5-10 пъти повече за набиране на нов клиент, отколкото да 
се запази съществуващ,  задържането на клиенти  става все по- важно от 
привличане на нови такива. В тази връзка много телекомуникационни 
компании внедряват стратегии за задържане на своите клиенти [6]. 

В тази връзка основните въпроси, които възникват на този етап са: 
- Отговаря ли корпоративният клиент на предварителните прогнози, 

които са направени за него от страна на доставчика на услуги; 
- Да бъде ли задържан този клиент занапред и при какви условия; 
- Какви приходи ни носи този клиент, тези услуги временни ли са или 

постоянни от негова страна, какви разходи трябва да прави оператора за да 
поддържа тези услуги. 

- Клиентът навреме ли заплаща услугите, които използва. 
Всеки оператор още в предпродажба на услуги трябва да предвижда 

всичко това, за да бъде конкурентоспособен и да съумява да отговаря на 
специфичните клиентски запитвания.  

На този етап се открояват два основни момента. В единият случай е 
изтичане на договорираният срок, клиентът деактивира услугата и се насочва 
към друг телекомуникационен оператор.  

Тук основната задача на оператора е да разбере каква е причината за 
това. Ако е необходимо изпраща нови предложения към клиента с цел 
неговото задържане – подновяване, актуализиране на услугата в 
техническите и финансови параметри, подобряване, разширяване на обхвата 
на услугите – предложения от страна на доставчика. 

Вторият случай е продължаване на договора, което може да изисква 
промяна на клиентски данни – поради промяна в големината на клиента, 
промяна на параметрите на услугата (технически и финансови) или 
приходите и прехвърлянето му в друг клиентски сегмент.  

Причината за промяна на услугите по искане от страна на клиента, може 
да се поражда и от необходимоста от създаване на допълнителна 
функционалност на телекомуникационната услуга. Това от своя страна е 
свързано с изготвяне на нови финансови параметри на договора. 

Този етап “Следпродажба на телекомуникационни услуги” е 
изключително важен, тъй като операторът трябва да убеди клиента, че той е 
подходящия доставчик на услуги. 
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С цел задържане на корпоративни клиенти е необходимо непрекъснато 
подобрение на услугите, което се постига чрез: 

- Поставяне на измерими и изпълними цели за продестовяне на по-
добри показатели за ползвателите на услугата – брой повреди и тяхното 
намаляване, средно време за тяхното отстраняване; 

- Проучване и запознаване с новите технологии и ефективното им 
използване за повишаване качеството на услугите; 

- Оптимално използване на наличните ресурси и намаляване на риска; 
- Участие на клиентите при планирането на нови и промяната на 

съществуващи услуги и ефективно използване на получената обратна връзка 
от клиентите; 

- Непрекъснато подобряване на бизнес отношенията с клиентите, 
поддържане на партньорство с настоящите и привличанена нови клиенти, 
чрез предоствавяне на услуги, които да отговарят на специфичните нужди на 
клиентите; 

- Повишаване на професионалната компетентност на служителите и 
тяхната мотивация 

- Непрекъснато подобряване на управлението. 
Bain и Company предполагат, че дори относително малко подобрение в 

цената на задържане на клиенти  може да окаже значително въздействие 
върху рентабилността на фирмата. Те смятат, че ако се подобри процента на 
задържане на клиенти 5% годишно могат да доведат до подобряване на 
печалбата между 25 % и 85 % в NPV на бъдещия поток от приходи [7]. 

Възниква въпросът защо трябва да бъде задържан един клиент и защо се 
смята, че е по-изгодно, отколкото да се привлече нов?  

Според Reichheld и Sasser (1990), има няколко причини:  
Първо, разходите за привличане на нов клиент могат да бъдат значителни 

и по този начин, може да отнеме време, дори години, за да се превърне в нов 
клиент в печеливш клиент. 

На второ място, като се развиват отношенията, чрез непрекъснато 
взаимодействие и тясно сътрудничество, води до намаляване на разходите и 
за двете страни.  

Също така лоялни клиенти често са по-малко чувствителни към цената и 
по-малко склонни да сменят доставчика си, дори при покачване на цените. 
Тези фактори показват, че задържането на клиенти генерират значителни по-
голями печалби отколкото нови [7]. 

Според някои автори има пряка връзка между процента на задържане на 
клиента и средната продължителност на живота на клиентите, което означава 
целия жизнен цикъл на взаимоотношенията с клиенти [7]. 

Средната продължителност на живота на клиента (Average customer 
Lifetime) се получава по формулата [7]: 
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задържаненаПроцент1

1
клиентанаживотаналностпродължитеСредна

−
=   (1) 

Например, ако процентът на задържане на клиенти е 80 % годишно това 
означава, че компанията губи 20 % от съществуваща клиентска база всяка 
година. Средната продължителност на живота на клиентите ще бъде 5 
години. Ако, от друга страна, телекомуникационният оператор подобри 
степента на задържане до 85 %  годишно, това означава, че той губи 15 % от 
своите клиенти всяка година. В този случай средната продължителност на 
живота на клиента ще бъде 6,7 години (Фиг. 2). Фигурата илюстрира 
връзката между степента на задържане на клиента и средна продължителност 
на живота на клиента, като за изчисляването на получената средна 
продължителност на живота на клиента – 6,7 години са използвни стойности, 
адаптирани съобразно посочения пример. 

 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 2. Влияние на процента на задържане на клиенти  върху  продължителност 
на живота на клиента  

 
Открояват се няколко основни направления свързани с използването на 

CLТV от телекомуникационните оператори: 
• Придобиване: по-добро анализиране и планиране на разходите за 

придобиване на клиенти. 
• Насочване: Идентификация на клиентски сегмент с максимална 

доходност. 
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• Подобрено управление на продукта - предлагането на персонализирани 
услуги в зависимост от сегмента на клиентите (сегментиран на базата на 
жизнената стойност на клиента). 

• Ефективно управление на кампании - насочено да се увеличи 
стойността на специфични сегменти [8]. 

 
3. Заключение 

Непрекъснатото взаимодействие между корпоративен клиент и 
телекомуникационен доставчик е ключ към правилно идентифициране 
нуждите на всеки клиент, което от своя страна гарантира тяхното задържане 
и увеличаване доходността на всеки един от тях. Това се постига, чрез високо 
качество на предоставяните услуги и непрекъсната комуникация и 
партньорство с всеки отделен корпоративен клиент, водещи до повишаване 
на потребителската удовлетвореност.  

В тази връзка в бъдещо изследване ще бъде задълбочено установяване на 
фактори влияещи върху етапите на процеса на взаимодействие между 
корпоративен клиент и телекомуникационен оператор и предложение на 
индикатори за тяхното оценяване. 
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Abstract. Supply chain network (SCN) modeling has gain a great research interest as 
companies realized that scientific  approaches in managing their SCN's, rather than 
“common-sense” heuristics, are the roads to achieve sustainability, profitability, growth, and 
competiveness. Ever since, the relevant literature is supplied with models that aim to 
optimize SCN's design and/or operation. The former is a strategic process that designs 
network's infrastructure and concerns long term investments which undertake huge amounts 
of capitals.  
Keywords: Supply chain network (SCN), designs network,  infrastructure, leaseback, 
profitability. 
 
1. Въведение 

Управлението на веригата на доставките е за осъществяване на по-голяма 
устойчивост, развитие, рентабилност и конкурентоспособност на бизнес 
организацията. Стратегическият процес, който проектира инфраструктурата 
на тази мрежа е влагането в дългосрочен план парични  инвестиции, които 
трябда да бъдат върнати във времето. Мениджърите във веригата на 
доставките трябва да могат да оценяват приноса в цялата бизнес организация 
с помощта на конкретни пазарни показатели. Този доклад има за цел да 
обогати мрежата на доставките, който да се интегрира в техниката, по този 
начин ще се улесни използването й. Така мениджърите ще могат да вземат 
ефективни решения  за дистрибуционната политика на компанията на 
стратегическо ниво.  

 
2. Изложение 

Вземането на ефективни решения се основава на първо на правилното 
дългосрочно целеполагане, събиране на необходимата информация, 
генериране на възможни решения и набор от показатели, които да селектират 
най-ефективното възможно решение. Всяко решение в бизнес средата влияе 
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върху собствената компания. Заедно с решенията се взимат и действия, които 
се предприемат на всяка крачка при анализа на бизнеса и неговите 
икономически изменения. Необходимо е да се вземат решения за 
приоритетите, иначе решенията които биват вземани отразяващи оценката си 
за всичко в бизнес организацията ще бъдат напразни. Всички значими и 
ефективни решения се взимат от екипни обсъждания и идеи, които могат да 
се осъществят в бизнес организацията. 

Управлението на верига на доставките се наблюдава  с голям интерес, от 
изследователите работили в областта и това се дължи на приноса в 
реализирането на бизнес целите на организацията, което е от особена 
важност за всяка една компания. Повечето от веригите използват 
дългосрочен хоризонт на планиране, които включва години напред. А по-
голямата част от тях използуват софтуерни продукти за прогнозиране на 
бизнес модели поради необходимостта мениджърите да могат да вземат 
ефективно решение  за всички операции в рамките на интегрираната мрежа 
на доставките. Като по този начин се осигуряват необходимите средства, за 
да се гарантира, за изпълнението на поставените задачи. Автоматизираните 
алгоритми и системи позволяват по-бърз анализ и оценка при вземането на 
решения. По някога при осъщесвяване на най-ефективен избор се ползват 
цели центрове с данни от информация и технологии, а не от отделни хора със 
събрани папки и листи.  

  Софтуерните продукти оправляващи веригата на доставките, служат за 
по-доброто  финансовото управление, постепенно започнат внимателно да  
следят всички финансови операции, информационните технологии 
позволяват и на малките компании да мечтаят глобално. Тези технологии са 
много актуални и всеки мениджър, който желае да  направи своите решения 
ефективни трябва да се възползва максимално от тях.  Българският бизнес бе 
доста активен при въвеждането на мрежата на веригата на доставките[3]. 
Пазарът за управленският софтуер отбелязва значителен ръст, причината за 
това е интересът към този вид софтуер. Той отговаря максимално точно на 
въпросите, които засягат управлението на мениджърите в конкретен сектор 
на бизнес организацията. Повечето бизнес мениджъри притежават различни 
други софтуерни продукти за финансов анализ и управление на продуктите, 
но всички те отнемат много време и е необходимо използването на 
специфичен и трудно разбираем за тях програмен продукт. От съществена 
важнаст е своевременна точна и актуална информация за развитието на всяка 
една бизнес компания. Този вид информазционни технологии притежават три 
основни инструмента - доклади, работни дъски и анализи. Редовните 
доклади имат за цел да предоставят в нормален вид извършваните дейности и 
резултати. Те могат да се получават автоматично при зададените времеви 
графици или при желание от страна на мениджъра. Работните дъски 
съдържат информация за компанията, сравнителни презентации и 
индикатори за изпълнението. Тези работни дъски представят информацията 
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чрез статични и интерактивни скали и чертежи, с които се обогатява 
комуникацията между различните тематични области. При избора на този 
вид системи  за управление е важно да се подчертаят и основните причини за 
използването им, а иманно наличие на достатъчно и селектирана информация 
за вземане на ефективни решения.  

Всяко предприятие е отворена система, в границите на която 
образуващите я елементи - различни поделения или групи от 
хора,осигуряващи необходимите функции си взаимодействат, за да 
реализират мисията или глобалната цел на предприятието,неговите цели и 
подцели. В качеството си на отворена система всяка компания е обект на 
постоянно и многоаспектно влияние на редица външни сили с различна 
количествена и качествена характеристика, по съвкупност, формиращи тъй 
наречената бизнес среда или маркетинг обкръжение.  

Една от първите задачи за решаване, e да се интегрират в управлението 
на паричните потоци, бюджета, и корпоративната стойност за акционерите и 
за бизнес организацията. Изследваните  интегрирани проектни модели на 
мрежата на доставкоте и управлението на финансовите въпроси е все още в 
зародишно развитие в българските компании, но набира бързи темпове и 
голяма популярност сред МСП, както и големи български компании.  

Оперативният  лизинг е нова концепция във финансовото управление,  тя 
стартира своето развитие от средата на 90-те години и първо навлиза в 
промишлеността. Оперативният лизинг е наемно отношение, което не е 
задължително да завърши с покупко-продажба. Много изследователи 
работили в областта на лизингополузването представят имперични 
доказателства в подкрепа на оперативния лизинг, като вид продажба която  
предвижда инвестиционни печалби превъзхожда дълговото финансиране. 
Подобрява ликвидността, която е насочена за финансиране и разширяване на 
съществуващия бизнес или да изплати съществуващите креди на компанията. 
Разкрива се скритата стойност на активите на дружеството и се получава 
капитал за реализиране на бизнес целите. В производството на активите-
интензивен, при търговските дружества лизингът предлага големи 
потенциали, за да реализира всички горепосочени ползи. Поради тези свои 
характеристики лизингът се счита за алтернативен начин на финансиране 
покупката на оборудване за разлика от банковите заеми [2]. 

Терминът „лизинг” се използва по различни поводи в областта на 
финансите, търговията, правото и маркетинга. Във финансите най-често той 
се възприема като една от нетрадиционните форми за финансиране на 
инвестиционни проекти. Икономическият смисъл на наемните отношения се 
изразява във възможността един икономически субект да използва определен 
актив, без да е негов собственик, като заплаща определени суми за 
предварително определен срок. Разясняванато на същността на лизинга като 
три-странна сделка и схема, по която функционира. След което са посочени 
предимствата и недостатъците на лизинга като начин на финансиране. 
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Изясняват се критериите за разграничаване на отделните видове лизинг и 
специфичните им характеристики [3]. Предлагани са договори с кратък срок 
на действие. Според, който се определят план - график на плащане от страна 
на клиента, като в края на определения период или всичко се връща на 
собственика, който ги съхранявал и отдавал отново под аренда. Така 
възникнава оперативният лизинг, т.е. наем. 

 В зависимост от конкретната лизингова сделка етапите на лизинговата 
операция могат да бъдат различни по брой и по съдържание. Най-често 
срещаните лизингови операции преминават през няколко етапа – проучване, 
иницииране, анализ на проекта, финансово планиране на лизинговата 
операция, слючване на лизингова сделка, доставка на обекта на лизинговата 
сделка, заплащане на първоначалните разходи, определяне на лизинговия 
период и погасителната схема. Лизингът се свързва със схващането в 
бизнеса, че печалбата се гарантира преди всичко от използването, а не от 
правото на собственост върху оборудването и активите. Докато 
традиционното банково финансиране в повечето случаи изисква от 
кредитополучателя да осигури обезпечение, гарантиращо заема, при лизинга 
не съществува подобно задължение. Причината за тази разлика е 
специфичния правен характер на лизингодателя – финансиращ субект, който 
запазва собствеността си върху активите през времето на лизинга. Това 
означава, че продължаващата законна собственост на лизингодателя върху 
отдадените на лизинг стоки (в най-широкия смисъл на това понятие) през 
времето на лизинга замества задъжението на заемополучателя да осигури 
обезпечение на заема [4]. Въпреки, че тези съвети имат различия по 
отношение на изплащането на лизинга по съвместен проект, с цел да се 
разработи общ стандарт, който би гарантира, че всички активи и пасиви, 
произтичащи от договори за наем се признават в баланса. Справедливата 
стойност е сумата, за което би могло да бъде заменен един актив между 
информирани, желаещи страни в сделка при справедливи пазарни условия.  

Съгласно законодателството на отделните страни, разграничаването на 
отделните видове лизигови операции и тяхното реализиране е много 
различно. Критерии за разграничаване на отделните видове лизинг могат да 
бъдат свързани с  технологията на преминаване на собствеността над обекта 
на лизинга, самия обект на лизинг, срока на лизинговия договор и др. Те 
могат да бъдат: 

1. В зависимост от технологията на лизинговата операция лизингът се 
дели на финансов и оперативен; 

2. Съобразно с предназначението на обекта на лизинг се различава 
лизинг на потребителски стоки и лизинг на машини и съоръжения с 
инвестиционно предназначени; 

3. Според броя на участващите инвеститори лизинговата операция 
може да бъде с един инвеститор или двустранен или многостранен -  с повече 
от един инвеститор; 
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4. Когато лизинговият договор предвижда възможнст за придобиване 
на обекта на лизинг от лизингополучателя, той се доближава до друга 
инвестиционна технология – рентинг. В този случай може да се говори за 
„лизинг с клауза за закупуване” и  „лизинг без клауза за закупуване”. 

5. „Мястото на стопанска дейност” на страните по лизинговата сделка 
може да служи като критерий за делението на лизинга на „вътрешен”  и 
„лизингови операции с международен елемент”.  

6. Възможно е класифицирането на различни видове лизинг в 
зависимост от вътрешната структура на лизингодателя. 

Двете най-разпространени форми на лизинг, съществуващи в българската 
и международната търговска практика, са финансовият и оперативният 
лизинг. Често лизинговите операции се класифицират съобразно някои свои 
характерни белези, които представляват интерес в разглеждания аспект за 
конкретно сравнение. Анализът на следващите класификационни белези на 
лизинговите сделки дава възможност за запознаване с различните варианти 
на осъществяване на лизинга.Прилагат се оперативни ограничения за растежа 
на производствения си капацитет, материални баланси, списъците, както и 
наличност на производствените ресурси, към потенциалния складове и 
дистрибуционни центрове за техните материални баланси, материални запаси 
и мощности за обработка на продукти, както и до транспортирането на 
продукти за техния минимален / максимален дебит.  

Моделът включва подход сценарий, който съдържа както "Тук-и-сега" 
решения, за да се справят несигурността.  В много случаи има малко или 
няма икономическа несигурност по отношение на първия период получената 
в един клон сценарий през този период. Интеграцията между веригата на 
доставките е модел за проектиране на обратен лизинг по модела на 
продажбите, се извършва чрез двоични променливи.  

 
3. Заключение 

Никой не може да предвиди бъдещето с точност, но софтуерните 
продукти помагат за по-точното  планиране и прогнозиране .И взимането на 
най-точните и подходящи управленски решения, които да подобрят 
икономическото състояние на компанията, както и нейната 
конкурентоспособност. 
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Abstract. Industrial enterprises have different capacities to adopt innovations from the 
outside in the form of knowledge, experience, technological developments and other 
companies and institutions. This is due to the fact that they have different capacity to absorb 
new technologies. 
The purpose of this study is to present the results of an empirical study of the absorption 
capacity of the industrial enterprise. The basic concept underlying the study was to 
determine the absorption capacity of new technologies and analyze the determinants that 
form it. On this basis will be developed recommendations to improve operations and achieve 
greater business results. 
Keywords: absorption capacity, determinants, transfer of knowledge, transfer of 
technology, innovations. 
 
1. Въведение 

В специализираната литература се предлагат различни модели, описващи 
процеса на формиране на капацитета на предприятията за абсорбиране на 
нови технологии. Все още обаче липсва единно становище по този въпрос. 
Това се дължи на различното разбиране на авторите за същността и 
компонентите на абсорбционния капацитет, за състава на вътрешните и 
външните фактори, които го определят, на резултатите от неговото 
повишаване. Дължи се и на различните цели, поради които се разработват 
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моделите – за обясняване на процеса на формирането му, за онагледяване на 
съставните му компоненти или за улесняване на оценката му.   

В настоящата разработка под капацитет на предприятието за абсорбиране 
на нови технологии ще разбираме вътрешната му способност да 
идентифицира, усвоява и използва знания от външната среда – в съответствие 
с определението на [1]. 

За целите на проучване ще използваме модел на капацитета за 
абсорбиране на нови технологии и алгоритъм за неговото определяне, 
разработени от Велев и Атанасова. 

Моделът показват състава и основните етапи на формиране на капацитета 
на предприятията за абсорбиране на нови технологии, фирмените 
детерминанти, които го определят, факторите на средата, които му 
въздействат и резултатите, до които води повишаването му. Той включва 
следните основни детерминанти: ясно дефинирани фирмени цели и 
иновативни стратегии; наличие на фирмено ръководство с предприемачески 
възможности, равнище на квалификация на персонала, опит на персонала, 
фирмена култура, способстваща търсенето и въвеждането на новости, 
равнище на производствена база, степен на развитие на иновационната 
дейност, финансови възможности на предприятието, възможности на 
предприятието да маркетира резултатите от въведените нови технологии, 
степен на използване на информационно комуникационните технологии.  
Като вътрешнофирмени фактори, оказващи влияние върху посочените 
детерминанти, а чрез тях и върху абсорбционния капацитет на предприятията 
се посочват: размер на фирмата, степен на диверсификация на дейността на 
предприятието, комбиниране на различни видове иновации, планов хоризонт 
на предприятията, собственост на предприятието [2]. 

Алгоритъм посочва основните етапи, които могат да се следват при 
определяне капацитета на предприятията да абсорбират нови технологии. 
Той взаимства логиката, използвана в [3] при определяне на конкурентния 
потенциал на индустриалните клъстери, но използваните в него етапи, 
показатели и процедури за изчисления са променени, предвид различията в 
предмета и целите на оценката. 

Основните етапи на алгоритъма за определяне капацитета на 
предприятията за абсорбиране на нови технологии са показани на фигура 1. 
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Фиг. 1. Основни етапи на алгоритъма за определяне на капацитета на предприятията 

за абсорбиране на нови технологии [2, 3] 
 
 Целта на настоящата разработката е да представи резултатите от 
емпирично проучване на абсорбционни капацитет на индустриално 
предприятие. Основната идея заложена в проучването е да се определи 
капацитета за абсорбиране на нови технологии на предприятието и да се 
идентифицират ключовите детерминанти за подобряването му. 
 За целите на проучването е избрано индустриално предприятие  
„Дафносс“, ЕООД, с предмет на дейност производство и предлагане на 
българския пазар на технически изделия и решения в областта на трите 
основни направления на концерна – „Отопление“, „Задвижване“ и „Хладилна 
техника“. Изборът е направен, предвид съгласието на ръководството му да 
окаже съдействие при набиране на необходимата информация. 
Информацията е набрана чрез анкетно проучване на мнението мениджъри от 
висшето ниво на управление.  
 
2. Проучване на капацитета на „Дафносс“ ЕООД за абсорбиране на нови 
технологии 
 
2.1. Етап 1. Определяне на равнищата на детерминантите на капацитета 
на „Данфосс“ЕООДза абсорбиране на нови технологии 

Резултатите от проучването показаха, че според анкетираните мениджъри 
равнищата на развитие на детерминантите на капацитета на „Данфосс“ 

Определяне на равнищата на 
детерминантите на капацитета на 

  б б    
 

Определяне на значимостта на 
детерминантите за абсорбирането на нови 

технологии 

Определяне на претеглените оценки за 
силата на въздействие на детерминантите 

Определяне на степента на използване на 
детерминантите 

Определяне на относителния принос на 
детерминантите за капацитета 

Определяне на показател за капацитета на 
предприятието за абсорбиране на нови 
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ЕООД за абсорбиране на нови технологии са високи. Фирмата трябва да 
наблегне малко повече само на  Равнището  на производствена база за да 
повиши и нейната оценка. Балните им оценки са представени в таблица 1.  
 

Таблица 1. Матрицата на детерминантите на капацитета на  
„Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови технологии 

 
Детерминанти на КАТ(i) Равнище на развитие (Nj) 

1) Ясно дефинирани фирмени цели и иновативни 
стратегии 

6 

2) Предприемачески възможности на фирменото 
ръководство 

5 

3) Дял на персонала с висше образование 6 
4) Дял на персонала с техническо образование 

(средно и висше) 
6 

5) Опит на персонала 6 
6) Фирмена култура, способстваща търсенето и 

въвеждането на новости 
5 

7) Равнище на производствена база 4 
8) Степен на развитие на иновационната дейност 6 
9) Финансови възможности на предприятието 6 
10) Степен на използване на ИКТ 5 
11) Възможности на предприятието да маркетира 

резултатите от въведените нови технологии 
5 

 
 
3.2. Етап 2. Определяне на значимостта на детерминантите за 
капацитета за абсорбиране на нови технологии 

Анкетираните мениджъри определиха следните значимости на 
детерминантите на капацитета „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови 
технологии (таблица 2). 
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Таблица 2. Матрицата на значимостта на детерминантите на капацитета 
на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови технологии 

 
 

Детерминанти на КАТ(i) 
Значимост на детерминантите за 
абсорбиране нови технологии по 

видовете (tij) 
T1 T2 T3 T4 T5 

1) Ясно дефинирани фирмени цели и иновативни 
стратегии 

3 6 4 5 3 

2) Предприемачески възможности на фирменото 
ръководство 

6 7 4 6 3 

3) Дял на персонала с висше образование 7 6 6 2 2 
4) Дял на персонала с техническо образование 

(средно и висше) 
7 6 6 2 2 

5) Опит на персонала 7 6 6 2 2 
6) Фирмена култура, способстваща търсенето и 

въвеждането на новости 
5 5 5 3 2 

7) Равнище на производствена база 2 2 5 4 4 
8) Степен на развитие на иновационната дейност 6 6 6 4 4 
9) Финансови възможности на предприятието 7 7 7 3 6 
10) Степен на използване на ИКТ 4 4 7 5 7 
11) Възможности на предприятието да маркетира 

резултатите от въведените нови технологии 
6 6 6 2 4 

 
        Матрицата показва високо ниво на трансфер на знания със значение за 
подобряване на дейността на предприятието, но неводещи пряко до 
осъществяване на иновации (Т1); трансфер на технологии водещи до 
осъществяване на продуктови иновации (Т2) и трансфер на технологии, 
водещи до осъществяване на процесни иновации (Т3). Трябва да се обърне 
внимание на последните два трансфера от матрицата: трансфер на 
технологии, водещи до осъществяване на организационни иновации (Т4) и 
трансфер на технологии, водещи до осъществяване на маркетингови 
иновации (Т5) 
 
3.3. Етап 3. Определяне на претеглените оценки за силата на 
детерминантите върху капацитета на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране 
на нови технологии 
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Таблица 3. Претеглените оценки за силата на въздействие на детерминантите  
върху капацитета на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране 

 
 

Претеглените оценки за силата на въздействие на детерминантите върху 
капацитета на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови технологии са 
определени с отчитане на различната им значимост, определена в етап 2. 
Така се получава следните стойности таблица 3.  

От таблицата виждаме, че имаме най-високо ниво на претеглена оценка 
на въздействието на детерминантата при „Финансови възможности на 
предприятието” и при „Степен на развитие на иновационната дейност”; 
трябва да обърнем внимание на най-ниските стойности на претеглената 
оценка на въздействието на детерминантата „Равнище на производствена 
база” и „Фирмена култура, способстваща търсенето и въвеждането на 
новости”. 
 
3.4. Етап 4. Определяне на степента на използване на детерминантите в 
„Данфосс“ ЕООД  

За да се оцени доколко предприятието използва възможностите на 
детерминантите, за да си осигури висок абсорбционен капацитет, отначало е 
изчислена максималната възможна сила на тяхното въздействие, т.е. 
равнищата на тази сила на въздействие, които биха достигнали, при условие, 
че съответните детерминанти са развити до максималната си стойност. 

 
 

Детерминанти на КАТ(i) 

Равн
ище 
на 

разви
тие 
(Nj) 

 
Значимост на 

детерминантите (tij) 

 
Претеглена оценка 

(Pij) 

Претеглена 
оценка  на 

въздействието на 
детерминантата 

(Oi) 

T1 T
2 

T3 T4 T
5 

T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T5 

1) Ясно дефинирани фирмени 
цели и иновативни стратегии 6 3 6 4 5 3 1

8 
3
6 

2
4 

3
0 18 126 

2) Предприемачески възможности 
на фирменото ръководство 5 6 7 4 6 3 3

0 
3
5 

2
0 

3
0 15 130 

3) Дял на персонала с висше 
образование 6 7 6 6 2 2 4

2 
3
6 

3
6 

1
2 12 138 

4) Дял на персонала с техническо 
образование (средно и висше) 6 7 6 6 2 2 4

2 
3
6 

3
6 

1
2 12 138 

5) Опит на персонала 6 7 6 6 2 2 4
2 

3
6 

3
6 

1
2 12 138 

6) Фирмена култура, способстваща 
търсенето и въвеждането на 
новости 

5 5 5 5 3 2 2
5 

2
5 

2
5 

1
5 10 100 

7) Равнище на производствена база 4 2 2 5 4 4 8 8 2
0 

1
6 16 68 

8) Степен на развитие на 
иновационната дейност 6 6 6 6 4 4 3

6 
3
6 

3
6 

2
4 24 156 

9) Финансови възможности на 
предприятието 6 

 
7 
 

7 
 

7 
 

3 
 

6 
 

4
2 
 

4
2 
 

4
2 
 

1
8 
 

36 
 180 

10) Степен на използване на ИКТ 5 4 4 7 5 7 2
0 

2
0 

3
5 

2
5 35 135 

11) Възможности на 
предприятието да маркетира 
резултатите от въведените 
нови технологии 

5 6 6 2 2 4 3
0 

3
0 

3
0 

1
0 20 120 
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Таблица 4. Претеглени максимални оценки за силата на въздействие на 
детерминантите върху капацитета на „Данфосс“ ЕООД  

за абсорбиране на нови технологии 
 

 
 

Детерминанти на КАТ(i) 

Равни
ще на 
разви
тие в 
предп
рияти

ето 
(Nj) 

 
Значимост на 

детерминантит
е (tij) 

 
Претеглена 

оценка (Pijmax) 

Претеглена 
оценка  на 

въздействие
то на 

детерминан
тата 

(Oimax) 

T1 T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

Т
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

1) Ясно дефинирани 
фирмени цели и 
иновативни стратегии 

6 
3 6 4 5 3 2

1 
4
2 

2
8 

3
5 

2
1 147 

2) Предприемачески 
възможности на 
фирменото 
ръководство 

5 6 7 4 6 3 4
2 

4
9 

2
8 

4
2 

2
1 182 

3) Дял на персонала с 
висше образование 6 7 6 6 2 2 4

9 
4
2 

4
2 

1
4 

1
4 161 

4) Дял на персонала с 
техническо 
образование (средно и 
висше) 

6 7 6 6 2 2 4
9 

4
2 

4
2 

1
4 

1
4 161 

5) Опит на персонала 6 7 6 6 2 2 4
9 

4
2 

4
2 

1
4 

1
4 161 

6) Фирмена култура, 
способстваща 
търсенето и 
въвеждането на 
новости 

5 5 5 5 3 2 3
5 

3
5 

3
5 

2
1 

1
4 140 

7) Равнище на 
производствена база 4 2 2 5 4 4 1

4 
1
4 

3
5 

2
8 

2
8 119 

8) Степен на развитие на 
иновационната дейност 6 6 6 4 4 4 4

2 
4
2 

4
2 

2
8 

2
8 182 

9) Финансови 
възможности на 
предприятието 

6 7 7 3 3 6 4
9 

4
9 

4
9 

2
1 

4
2 210 

10) Степен на използване 
на ИКТ 5 4 4 5 5 7 2

8 
2
8 

4
9 

3
5 

4
9 189 

11) Възможности на 
предприятието да 
маркетира 
резултатите от 
въведените нови 
технологии 

5 6 6 2 2 4 4
2 

4
2 

4
2 

1
4 

2
8 168 
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Чрез сравняване на максималните и действителните оценки са 
определени степените, в които предприятието използва всяка детерминанта 
за въздействие върху капацитета си за абсорбиране на нови технологии, 
предвид нивото до което я е развило. Резултатите показват задоволително 
използване на възможностите на детерминантите таблица 5. 

                                                                                                                                                                        
Таблица 5. Степен на използване на детерминантите на  

абсорбционния капацитет в „Данфосс“ ЕООД 
 

 
 

 
Детерминанти на КАТ(i) 

Претеглена 
оценка  на 

въздействието 
на 

детерминантата 
(Oi) 

Претеглена 
максимална 

оценка за 
въздействието 

на 
детерминантата 

(Oimax) 

Степен на 
използване 

на 
детерминанта 

(Cиi) 

1) Ясно дефинирани 
фирмени цели и 
иновативни стратегии 

126 147 0,857 

2) Предприемачески 
възможности на 
фирменото ръководство 

130 182 0,714 

3) Дял на персонала с висше 
образование 

138 161 0,857 

4) Дял на персонала с 
техническо образование 
(средно и висше) 

138 161 0,857 

5) Опит на персонала 138 161 0,857 
6) Фирмена култура, 

способстваща търсенето и 
въвеждането на новости 

100 140 0,714 

7) Равнище на 
производствена база 

68 119 0,571 

8) Степен на развитие на 
иновационната дейност 

156 182 0,857 

9) Финансови възможности 
на предприятието 

180 210 0,857 

10) Степен на използване на 
ИКТ 

135 189 0,714 

11) Възможности на 
предприятието да 
маркетира резултатите 
от въведените нови 
технологии 

120 
 

168 
 

0,714 
 

Общо: 1429 1820 0,779 
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3.5. Етап 5. Определяне на относителния принос на детерминантите за 
капацитета на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на технологии 

В този етап е определен относителният принос на всяка от 
детерминантите за осигуряване на капацитета на „Данфосс“ ЕООД за 
абсорбиране на технологии с отчитане на равнищата им на развитие таблица 
6. 

Таблица 6.  Относителният принос на детерминантите за осигуряване  
на капацитета на предприятието за абсорбиране на технологии 

 
 

Детерминанти на КАТ(i) 
Претеглена 
оценка  на 

въздействието 
на 

детерминантата 
(Oi) 

Относителен 
принос 

детерминанта 
за 

капацитета 
(OPi) 

1) Ясно дефинирани фирмени цели и 
иновативни стратегии 

126 0,069 

2) Предприемачески възможности на 
фирменото ръководство 

130 0,071 

3) Дял на персонала с висше образование 138 0,076 
4) Дял на персонала с техническо образование 

(средно и висше) 
138 0,076 

5) Опит на персонала 138 0,076 
6) Фирмена култура, способстваща търсенето и 

въвеждането на новости 
100 0,055 

7) Равнище на производствена база 68 0,037 
8) Степен на развитие на иновационната 

дейност 
156 0,086 

9) Финансови възможности на предприятието 180 0,099 
10) Степен на използване на ИКТ 135 0,074 
11) Възможности на предприятието да 

маркетира резултатите от въведените нови 
технологии 

120 0,066 

 
Видно е, че част детерминантите имат по- нисък принос за 

абсорбционния капацитет. Това се дължи на по-ниското им ниво на развитие 
и показва различни управленски проблеми в предприятието. Именно за 
подобряването им мениджърите трябва да вземат мерки в четирите най- 
ниски стойности на приноса за абсорбционния капацитет. А те са : на първо 
място Равнище на производствената база където приноса е най-малък след 
него идва Фирмена култура, способстваща търсенето и въвеждането на 
новости, на трето място е Възможности на предприятието да маркетира 
резултатите от въведените нови технологии и на последно място но не и по 
значимост идва ” Ясно дефинирани фирмени цели и иновативни стратегии”. 
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3.6. Етап 6. Определяне на показател за капацитета на „Данфосс“ ЕООД 
за абсорбиране на нови технологии 

На основата на посочените данни и междинни резултати е изчислен 
показател за капацитета на „Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови 
технологии. Той е посочен в най-долната в дясно колона на таблица 7 и има 
стойност 0,785. 

 
Таблица 7. Матрицата за определяне на капацитета на  
„Данфосс“ ЕООД за абсорбиране на нови технологии 

 
 
 
 

Детерминанти на 
КАТ(i) 

 
Равни
ще   на 
развит
ие (Nj) 

Значимост на 
детерминантите 

(tij) 

Претеглена 
оценка  на 

въздействиет
о на 

детерминант
ата 
(Oi) 

Претеглена 
максимална 

оценка за 
въздействиет

о на 
детерминант
ата (Oimax) 

Степен 
на 

използв
ане на 

детерми 
нанта 
(Cиi) 

Относител
ен принос 
детермина

нта за 
капацитета 

(OPi) 
T
1 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

1) Ясно дефинирани 
фирмени цели и 
иновативни 
стратегии 

6 3 6 4 5 3 126 147 0,857 0,069 

2) Предприемачески 
възможности на 
фирменото 
ръководство 

5 6 7 4 6 3 130 182 0,714 0,071 

3) Дял на персонала с 
висше образование 6 7 6 6 2 2 138 161 0,857 0,076 

4) Дял на персонала с 
техническо 
образование (средно 
и висше) 

6 7 6 6 2 2 138 161 0,857 0,076 

5) Опит на персонала 6 7 6 6 2 2 138 161 0,857 0,076 
6) Фирмена култура, 

способстваща 
търсенето и 
въвеждането на 
новости 

5 5 5 5 3 2 100 140 0,714 0,055 

7) Равнище на 
производствена база 4 2 2 5 4 4 68 119 0,571 0,037 

8) Степен на развитие 
на иновационната 
дейност 

6 6 6 6 4 4 156 182 0,857 0,086 

9) Финансови 
възможности на 
предприятието 

6 7 7 7 3 6 180 210 0,857 0,099 

10) Степен на 
използване на 
ИКТ 

5 4 4 7 5 7 135 189 0,714 0,074 

11) Възможности на 
предприятието да 
маркетира 
резултатите от 
въведените нови 
технологии 

5 6 6 6 2 4 120 168 0,714 0,066 

Общо 
 

 
 

 
От таблица 7 става ясно, че капацитета на анализираното предприятие е 

над средното ниво, което означава, че то може успешно да усвоява знания и 
технологии от външната среда. Това му дава възможност за постигане на 
висока конкурентоспособност. 
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2. Заключение   
Равнището на капацитета за абсорбиране на нови технологии и 

реализираните на неговата основа технологични трансфери водят до редица 
положителни резултати –  повишаване на иновационната активност на 
предприятията; по-висока конкурентоспособност на продукцията; по-висока 
производителност на труда;  по-високи финансови резултати и по-висок 
растеж.  Поради тази причина мениджърите на предприятията трябва да се 
стремят непрекъснатото да анализират и  повишават абсорбционни капацитет 
с цел постигане на по-високи стопанки резултати и конкурентоспособност. 
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Abstract.The variety of brands, sizes and types of water on the market in Bulgaria sets high 
expectations for the bottled water producers. The consumption of bottled mineral water has 
been increasing in the recent years. The most consumed brands are "Devin", "Bankia" and 
"GornaBanya". In order to remain leaders on the market these three companies aim to 
distinguish themselves from the competition. Competitiveness is a key factor for success 
because enterprises are encouraged to increase their efficiency, give more options for the 
consumers by reducing prices and improving thequality.For the purpose of this study there 
are analysis of  a selected type of product of the three brands: bottled mineral water 1.5 l 
of“Devin”,“GornaBanya” and “Bankia”. Indicators of different categories are taken into 
consideration, such as recognition, distribution, taste, as well as facts and numbers of 
analyzed company information. 
Keywords: mineral water, competitiveness, consumption, quality, price. 

1. Въведение 
Пазарът на бутилирана минерална вода в България днес е един от най-

бързо развиващите се потребителски пазари. Товаe обусловено от богатото 
разнообразие на минерални води и многобройните извори. 
Привлекателността на пазара се засилва и от голямото търсене, което е 
повлияно от промяната в мисленето на потребителите, които все повече се 
стремят към здравословен начин на живот. Въз основа на това може да се 
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заключи, че конкуренцията на този пазар е много висока. Тя се разгръща не 
само на ниво продукт, но засяга и предимства по отношение на техниката и 
технологията, организацията и завладяване на нови пазарни сегменти. 
Конкурентните организации на пазара са много. Справка за 2014г. сочи, че 
първите три призови места държат бутилиращи компании „Девин“АД, 
„Бутилираща компания – Минерални води – Банкя“ЕООД, част от Coca-Cola 
Bulgaria и „Горна Баня“ООД. Тези три компании са бутилирали 
приблизително 65 % от предоставения ресурс на минерални води, като са 
внесли в републиканския и общинския бюджет 1 671 699 лв., което 
съставлява 63% от общия размер на концесионното плащане, внесено от 
всички концесионери /2 633 000лв./ [1, 2, 3].  

В специализираната литература са налице различни определения за 
термина конкурентоспособност. За целите на настоящия доклад под 
конкурентоспособност ще разбираме: способността на предприятието чрез 
непрекъснато обновяване и усъвършенстване да създава и устойчиво да 
поддържа конкурентни предимства, водещи до високи стопански резултати в 
дългосрочен план.  Тя е вътрешна способност на предприятието, свързана е с 
разработването и поддържането на конкурентни предимства.  

Приема се за относителна величина, като към нея се прибавят 
адаптивност към променящите се условия на средата и пазара. Динамична 
величина е и има високи стопански резултати и икономическа ефективност. 
Конкурентоспособността на предприятието показва способността му 
непрестанно да се учи, обновява и усъвършенства и включва дълготрайност 
(устойчивост) на резултатите [5].   

Конкурентоспособността е важна, защото така се насърчава 
предприемачеството, повишава се ефективността, създава се по-голям избор 
за потребителите и се спомага за понижаване на цените и повишаване на 
качеството [4]. 

За проучването и определянето на конкурентоспособността на 
производителите на минерални води в България е използван алгоритъм, 
разработен от Младен Велев., изразен чрез 6 етапа [5]: 

Етап 1. Набиране на информация. 
Етап 2. Определяне на стойностите на показателите. 
Етап 3. Определяне на балните оценки на показателите. 
Етап 4. Определяне на тегловите коефициенти. 
Етап 5. Определяне на величините на индикаторите. 
Етап 6. Определяне на обобщаващатаоценка за моментната 

конкурентоспособност [5]. 
На база на проучването са изведени предложения за подобрение на 

конкурентоспособността на водещите бутилиращи компании в България.  
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2. Проучване и сравнителен анализ на конкурентоспособността на 
производителите на минерални води в България 

Информацията е събрана с помощта на анкетни карти, фирмени 
документи и лични наблюдения.  

1. Определяне на конкурентоспособността на продуктите  
За целите на проучването е избран типопредставител продукт 

бутилирана минерална вода 1,5 л.„Девин“, бутилирана минерална вода 1,5 л. 
„Горна Баня“ и бутилирана минерална вода 1,5 л. „Банкя“.  

Таблица 1 
 Средна цена Бална оценка 

Минерална вода Девин 1,5л 0,84 7 
Минерална вода Горна Баня 1,5л 0,70 6 
Минерална вода Банкя 1,5л 0,84 7 

 
Информацията в таблица 1 е базирана на лично проучване за цените на 

бутилирана минерална вода от 1,5 л. на „Девин”, „Горна Баня” и „Банкя” в 
търговски обекти в страната.  

За целта на проучването е определено относителното възприемано 
качество на продуктите (таблица 2), чрез анализ на определени показатели, 
характеризиращи продуктите бутилирана минерална вода на трите фирми-
производители. 

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на системи за 
управление са ключов фактор при определяне на качеството на продуктите. 
Изграждането и развитието на дистрибуционни канали и поддържане на 
връзки с посредници също са от значение за настоящето проучване. Дизайнът 
и опаковката също са елементи от цялостния образ на продукта, които не 
трябва да бъдат пренебрегвани. Наличието на промоции и намаления оказва 
съществено влияние в потребителския избор и е важен фактор за 
определянето на относителното възприемано качество на продуктите. 
Отговорността към околната среда заема водещо място в изграждането на 
имидж от страна на организациите. Минерализацията и вкусовите качества са 
фактори, придаващи уникалност на съответния продукт. Не на последно 
място е и разпознаваемостта на продукта на пазара, като индикатор за 
предпочитание от страна на потребителите.  
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Оценка на конкурентоспособността на отделния продукт се извършва въз 
основа на горепосочените данни и по формулата: 

 

 
Крайната оценка от показателите на ОВК на продуктите е най-висока за 

„Горна Баня“. Относителното възприемано качество на продукт минерална 
вода „Горна Баня“ 1,5л. е по-ниска спрямо конкурента „Девин“ и по-висока 
от „Банкя“, но конкурентоспособността на отделния продукт е по-висока, 
заради фактора цена. 

2. Производителност на труда 
Определя се по формулата: 

 
Таблица 3 

Показатели 
 

Бутилирана 
минерална вода 

Девин 1,5л 

Бутилирана 
минерална вода 
Горна Баня 1,5л 

Бутилирана 
минерална вода 

Банкя 1,5л 
Рзо 4,400,000 6,572,000 3,080,000 
Пч 1,476,000 2,371,000 4,403,000 
Ао 7,570,000 2,538,000 6,118,000 
Б 400 500 440 

ПТ 33615 22962 30911 
 
Данните в таблицата са базирани от информация от счетоводните 

баланси на организациите, както и от Търговския регистър [6].Използваните 
данни са за разходи за заплащане на вложения труд и осигуровки (в лв.), 
размер на печалбата (в лв.), амортизационни отчисления (в лв.) и брой 
персонал. Изводът от направените изчисления е, че производителността на 
труда е по-голяма в „Девин“. 

3. Финансови резултати 
Финансовият резултат се оценява по формулата: 

 
За целта са използвани изчислени коефициенти на рентабилност на 

собствения капитал, на ликвидност и на финансова автономност. Показателят 
за финансовия резултат на „Горна Баня“ООД възлиза на 0,772. Оценката на 
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„Девин“ е равна на 0,529, а тази на „Банкя“ – 0,494. „Горна Баня“ е 
предприятието с най-дългогодишна история спрямо другите две фирми-
конкуренти. Компанията успява да изгради стабилна финансова политика 
през годините, която поддържа и в нестабилни икономически условия, за 
което свидетелства най-високият финансов резултат. 

4. Растеж на предприятието 

 
С оглед на настоящата икономическа ситуация в България растежът на 

предприятията като цяло е ограничен. Това става нагледно и от показателите 
за растеж на трите бутилиращи компании: „Банкя“ –0,35; „Горна Баня“ –0,28 
„Девин“ –0,27. Изчисленията са направени въз основа на данните процент на 
нарастване на обема на продажбите, процент на нарастване на относителния 
пазарен дял спрямо конкурентите, процент на нарастване на стойността на 
дълготрайните активи, както и процент на нарастване на броя на персонала. 

5. Иновативност на предприятията 

 
Иновациите са ключови за конкурентоспособността на бутилиращите 

предприятия в България. С оглед на въведениете нови продукти и 
реализираните проекти за подобрения, се получават следните оценки: „Горна 
Баня“ –0,10; „Девин“ –0,16; „Банкя“ –0,17. За определянето на данните се 
използва информация за брой въведени нови продукти, реализирани проекти 
за подобряване на техническата база и организационно-управленски 
подобрения. 

6. Производствена маркетингова гъвкавост на предприятията  

 
Маркетинговата гъвкавостсе изразява в следните оценки за трите 

компании: „Девин“ – 2,00; „Горна Баня“ –2,01; „Банкя“ –2,25. За целта са 
нужни данни за продуктовата, обемната и маркетинговата гъвкавост на 
производство. 

7. Адаптивност на предприятията към пазара 
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Определя се въз основа на степента, в която съответното предприятие е 
способно да долавя промените на пазара, средното време за разработване на 
нов продукт и средното време за производство на модифициран продукт. 
Потреблението на минерална вода в България е относително постоянно през 
годините. Компаниите имат постоянни позиции на дадени пазари, но с цел 
развитие навлизат и на нови пазари. Доколко адаптивни са, показват 
следните оценки: „Банкя“ – 1,98; „Девин“ – 2,14; „Горна Баня“ – 2,56. 

8. Обобщаваща оценка на конкурентоспособността на предприятието 
За целта на анализа се изчисляват бални оценки от горните показатели. 

Таблица 4 
Организация КП ПТ ФР РП ИП ПМГ АП 

„Девин“ 7 7 2 1 6 1 3 
„Горна Баня“ 7 1 7 2 1 1 7 

„Банкя“ 1 5 1 7 7 7 1 
 
Конкурентоспособността се определя от следната формула: 

 
Получените резултати са следните: „Девин“ – 4,175; „Горна Баня“ – 

3,796; „Банкя“ – 4,022. 
Направените изчисления разкриват цялостната кокурентоспособност на 

предприятията и са представени във фигура 1. 

Фиг. 1. Съпоставка на показателите за конкурентоспособност 
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3. Сравнителен анализ 
Минерална вода „Девин” е добре позната на българския пазар и е 

утвърдена марка минерална вода, добивана от екологично чист район в 
Родопите. Водните ресурси извират от земните недра от 700 метра. Основен 
предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална и изворна вода, 
газирани и негазирани безалкохолни напитки. „Девин“АД притежава 
концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, 
Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”,както и за извор 
Балдаран, от който се бутилира изворната вода “Девин”. Производственият 
цикъл е напълно затворен и включва производство на бутилките, бутилиране 
на минерална вода, етикетиране и подреждане в палети. Това гарантира 
чистотата на крайния продукт и прави предприятието независимо от външни 
доставчици.Производството е съобразено със съвременните екологични 
норми за опазване на околната среда.Минералната вода притежава приятни 
вкусови качества и се прилага при  лечебни процедури. 
Бутилиранатаминерална вода „Девин” запазва своите вкусови качества до 1 
година. Водата е със съдържание на флуорид над 1.5 мг/л и е препоръчително 
за консумацията ѝ да се редува с изворна или трапезна вода, защото 
всекидневната ѝ употреба не е здравословна. Освен това не съдържа калории. 
Минералните води от изворите, които „Девин“ използва за добив на водни 
ресурси, са подходящи за лечение и профилактика на различни видове 
заболявания [1].  

Минерална вода „Горна Баня“ се отличава с баланс между ниско 
минерално съдържание и  оптимален физико-химичен състав. Заради тези 
качества тази вода е сред най-предпочитаните на българския пазар, като 
минералната вода е известна със своите лечебни и профилактични 
свойства.Предмет на дейност на компанията е бутилиране и търговия с 
натурална и газирана минерална вода, безалкохолни напитки и натурални 
сокове.Високотехнологичната фабрика за бутилиране на минерална вода се 
намира в непосредствена близост до горнобанското находище. БК „Горна 
Баня“ притежава необходимите ресурси и оборудване за извършване на 
всички процеси, свързани с бутилирането на минерална вода. Изградена е 
модерна и обновена материална база, като се използва почти целия 
производствен капацитет на машините.„Горна Баня“ е сертифицирана 
съгласно международните стандарти ISO 9001:2000 и ISO 22000:2005 от 
фирмата “СЖС - България” ЕООД. Внедряването, поддържането и 
усъвършенстването на горепосочените системи за управление помагат на 
предприятието да затвърди позициите си на националния пазар както и 
успешно да стъпи на световния пазар, като предлага на клиентите си 
качествен и безопасен продукт [2].  

Натурална минерална вода „Банкя“ се добива от източник Иваняне в град 
Банкя. Тя се характеризира с природна чистота, стабилен физико-химичен 
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състав и ниско съдържание на минерали. Водата „Банкя“ дължи своята 
природна чистота на факта, че извира от дълбочина 740 метра. Поради 
ниското си съдържание на минерали (327.87 мг/л) и приятния си свеж вкус тя 
е подходяща за ежедневна употреба. Натурална минерална вода „Банкя“ 
отговаря на всички изисквания на европейското и българско законодателство 
за натурални минерални води и се бутилира съгласно най-високите стандарти 
за качество. Официално се характеризира като натурална минерална вода.От 
средата на месец април тази година минерална вода „Банкя“ в опаковки от 
0.5 и 1.5 литра се предлага на българския пазар в иновативна twist 
бутилка.Новата twist бутилка от 0.5 литра е с 15% по-лека, а дизайнът ѝ 
позволява по-лесното ѝ свиване и намаляване на обема след употреба. Тези 
две подобрения спестяват значително място в контейнерите за рециклиране, а 
също и енергия и гориво, нужни за транспортирането на отпадъците. С 
намаляването на количеството пластмаса в новата twist бутилка и 
използването на 30% растителни материали в производството й след 
въвеждането на PlantBottle технологията през 2013 г., Банкя продължава 
екологично отговорната си политика, чиято цел е значително намаляване на 
въглеродния отпечатък върху природата [3]. 

 
4. Проблеми, възможности и решения в бранша 

От направения анализ съдим, че всяка от компаниите има водещи 
позиции относно отделни показатели. Конкурентоспособността на отделния 
продукт е най-висока за „Девин” и „Горна Баня”.Производителността на труд 
е най-силна при „Девин”, следвана от „Банкя”.Най-добър финансов резултат 
отчита „Горна Баня”, която има и най-висока адаптивност към пазара.Най-
бързо развиваща се е „Банкя”, тя е и най-иновативното предприятие, 
следвано от „Девин”. Най-производително предприятие е „Банкя”, като 
организацията се отличава и с най-голяма маркетингова гъвкавост.  

Изводът, който можем да направим за различните компании за 
минерални води, е че „Девин” може да подобри финансовия си резултат, 
растежа на предприятието, производителността и маркетинговата гъвкавост, 
както и адаптивността на предприятието към пазара.  

„Горна Баня” би било добре да повиши показателите си за 
производителност на труда, растеж на предприятието, иновативност, 
производствена и маркетингова гъвкавост.  

„Банкя” е възможно да подобри показателите си за производителност на 
труда, финансовия резултат, адаптивност на предприятието към пазара и 
конкурентоспособност на отделния продукт.  

„Горна баня” е компания с традиции, която е добре позната на пазара за 
минерална вода. Тя трябва да насочи своята стратегия към въвеждането на 
нови, иновативни продукти и запазване на конкурентните си предимства. 
„Горна Баня” залага на цената на своите продукти,осланяйки се на факта, че 
много често определяща е цената на стоката.Така за сметка на „Банкя” и 
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„Девин” тя продава бутилирана минерална вода от 1,5 за 0,70 стотинки 
вместо за 0,84 стотинки, както своите основни конкуренти.Рекламната 
дейност на „Горна Баня” е една от най-слабо застъпените. Компанията 
разчита повече на вече утвърдили се клиенти и не полага достатъчно усилия 
за рекламиране на новите си продукти, като най-слаба е телевизионната 
реклама. Най-големият проблем пред компанията е именно слабата 
информираност на потребителите за другите предлагани продукти на „Горна 
Баня”, а именно газирани и натурални напитки. 

„Банкя” е компания, която е на пазара за минерални води по-скоро от 
„Горна Баня” и „Девин”.Това е причината компанията да залага на 
иновативността и атрактивността на своите продукти. „Банкя” има силна 
екологична насоченост,  както към продуктите си, така и към обновяването 
на своите заводи. Организацията бързо печели водещите позиции, като 
производител на минерална вода, чрез активно популяризиране на 
продуктите си, но заедно с това трябва да наблегне на каналите за 
дистрибуция, които са много добре развити при нейните основни конкуренти 
„Горна Баня” и „Девин”. 

„Девин” е компанията, която притежава най-богат асортимент от 
бутилирани напитки и най-добри промоционални кампании. Това я прави 
лесно разпознаваема и предпочитана сред потребителите. За да запаси 
утвърдените си клиенти и привлече нови, тя трябва да наблегне върху 
агресивнаи ефективна маркетингова стратегия за рекламиране на своя 
продукт, така че да достигне до възможно най–голям брой потребители и да 
се запечата в тяхното съзнание за по–дълъг период от време. 
 
5. Заключение 

В доклада е направен преглед на основните показатели за 
конкурентоспособност на компаниите предлагащи бутилирана минерална 
вода 1,5 л – „Горна Баня”, „Девин” и „Банкя”. На база на получените 
изчисления е извършен анализ за показателите, които са най-добре развити у 
всяка една компания и предложения за подобрение на показателите, които 
биха могли да се доразвият за по ефективното функциониране на 
дружествата. 
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Abstract. The possibilities for increasing the impermeability of the cement-containing fine-
grained mortars and concrete by introduction of capillary-crystallizing additives are 
analyzed. These kinds of chemical additives come into chemical reaction with unhydrated 
cement in the presence of water, generating an additional network of insoluble fine crystals 
in the pore structure, capillaries and micro-cracks. Thus, new opportunities for further 
increasing the concrete cross-section impermeability are created, including those against the 
ions penetration of aggressive solutions. The basic physical and mechanical properties of 
various compositions, including such with partially cement replacement in the presence of 
two types of crystallization additives, are studied. The kinetics of dynamic change in time of 
the new formed hydration structures, determining the effective operation of special 
additives, is analyzed, based on a comprehensive analysis, conducted by using of direct 
physical methods. The results obtained give opportunities to improve the efficiency of 
concrete structures operating in contact with pressure and non-pressure water and mostly, 
the need for additional installation of conventional, often very expensive, secondary 
waterproofing systems are eliminated. 
Keywords: reinforced concrete structures, concrete impermeability, crystallization 
additives, waterproofing systems. 
 
1. Inroduction 

The Project “DESIGN-BUILD OF BIOLOGICAL TREATMENT PLANT, 
SOFIA” was finished a year ago (Photos 1 a nd 2). The project includes several 
special installations for green waste composting and appropriate biological waste 
utilization. Two underground reinforced concrete tanks with volume more over of 
1000 m3 were designed for harvesting rain and technological water, with two layer 
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expensive waterproofing membrane to ensure absolute water impermeability 
during exploitation [1]. 
 That was the basic reason to propose new optimized design solution based 
on tank’s waterproofing by using high quality impermeable structural concrete 
achieved by introduction of capillary-crystallizing admixtures [2, 3, 4, 5]. 
 

  
Photos 1 and 2 - Biological treatment plant, Sofia, general view 

 
These kinds of chemical additives come into chemical reaction with 

unhydrated cement in the presence of water, generating an additional network of 
insoluble fine crystals in the pore structure, capillaries and micro-cracks. Thus, 
new opportunities for further increasing the concrete cross-section impermeability 
are created, including those against the ions penetration of aggressive solutions.  

Three additional positive effects will be achieved simultaneously (3 in 1): 
 Increasing of concrete compressive strength class; 
 Maximal concrete water impermeability class (CW=1); 
 Additional concrete cross-section densifying due to the new chemical 

reactions leading to formation of new hydro-silicate structures, filling 
up to absolute possible level volume of the concrete pores.  

There is absolutely none experience in using internal insulating admixtures in 
Bulgarian concrete practice up to the present moment. 

The proposal of involving CE-marked internal admixtures Cristex Admix 
and Cristex Admix HD should be well motivated taking into consideration some 
preliminary established data - nominated concrete producer and approved concrete 
mix design with fly ash as supplementary cementing material. 

In the presence of moisture, the chemically active compounds of Cristex 
products react with unhydrated concrete particles starting a cat alytic chemical 
reaction that deeply generates millions of insoluble needle-like crystals which 
block the pores, capillaries and small cracks. In this way, a permanent and effective 
barrier to water penetration is created, without affecting the water vapor 
permeability and allowance of the substrate to breath. Once the admixture is 
penetrated into the concrete matrix, the active chemical compounds of Cristex 
remain permanently active. The additive is latent when the concrete is dry, but 
Cristex reactivates in the presence of humidity restart the process of crystallization 
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and sealing any new potential cracks caused by settlement, shrinkage, static or 
dynamic stress, blocking water penetration as well. At the same time, the additive 
significantly inhibits the carbonation process and penetration of aggressive 
contaminants like chlorides, sulfates and nitrates. It has been revealed by 
laboratory assessment, that besides waterproofing Cristex incorporation practically 
improves concrete performance by increasing the compressive strength and its 
chemical resistance in aggressive environments. 

Cristex Admix and HD are specially formulated crystalline admixtures used 
for concrete waterproofing, reducing the shrinkage cracks, and increasing the 
concrete durability. The additional benefits include some set retardation, water 
reduction, lower heat of hydration and increased compressive strength. Cristex 
Admix is a specially formulated crystalline waterproofing admixture with lower air 
entrainment and higher compressive strength. It reduces water demand for a given 
slump and it is compatible with other concrete admixtures such as plasticizers, 
superplasticizers, accelerators, and air-entrainers. As a side effect, it is possible the 
additive to cause set retardation. If there is a r eason to use of set retarding 
admixtures, water reducing admixtures and fly ash, the dosage should be adjusted 
to achieve required setting times. The quantity of Cristex Admix is 2% of the 
mass of the cementitious material (fly ash included) , but not more than 7 kg per 
cubic meter.  

It is very important to take respective consideration about regional variation 
of cement, aggregates and supplementary cementing materials, which may result in 
some variation in plastic and hardened properties of concrete. Testing of samples 
taken from test batches is recommended when determining the appropriate mix 
designs [6, 7, 8]. 

Some preliminary test and research should be performed, taking into account 
all mentioned above facts and the importance to avoid any leakage from the water 
tanks (potential soil pollution) [9]. The tests should give an answer what will 
happen if one of these admixtures would be used in the new waterproofing 
solution. 

 
2. Tests program 

Six different types of binders compositions (combinations including cement, 
fly-ash as a ce ment supplemental material and two types of capillary 
crystallizators) are tested (see Table 1) – a referent mix №1 (pure cement), №2 
(cement with 2% CRISTEX ADMIX), №3 (cement, fly-ash and 2% Cristex 
Admix), №4 (cement and with 2% Cristex Admix HD), № 5 (cement, fly-ash and 
with 2% Cristex Admix HD) and a referent 2 (cement and fly-ash).  

The kinetics of some important strength characteristics at different ages (7, 28 
and 90 days) is estimated at the beginning and discussed (see table 2). 
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Table 1. Binder Compositions 
Binder 

composition 
Binder, 

% 
Type and Quantity (% from 

Binder)  
of Capillary crystallizator 

 
№ 

 
Cement 

 
Fly Ash 

Cristex  
Admix 

Cristex  
Admix HD  

1 (referent 1) 100 - - - 
2 100 - 2,00 - 
3 80 20 2,00 - 
4 100 - - 2,00 

5 !!! 80 20 - 2,00 
6 (referent 2) 80 20 - - 

 
Table 2. Flexural (ff) and compressive (fc) strength 

 Age, days 
Binder 7 28 90 

compositi
on No 

Rb,  
N/mm2 

Rc, 
N/mm2 

Rb,  
N/mm2 

Rc, 
N/mm2 

Rb,  
N/mm2 

Rc, 
N/mm2 

1 6,40 32,70 8,43 37,60 9,36 38,40 
2 6,10 29,70 8,20 36,50 9,81 40,90 
3 5,60 22,40 6,09 28,70 8,30 38,40 
4 4,38 24,30 6,75 29,20 7,93 33,30 

5 !!! 3,09 14,90 3,56 17,00 3,96 19,90 
6 6,21 26,70 6,80 32,40 8,80 35,40 

 
It is obvious, at 7- and 28-days of age the binder referent 1 (№1) 

demonstrates the best strength-characteristics performance. This can be well 
explained with the absence of cement replacement material (no fly ash). It is well 
known that the fly ash involvement in cement-based composites leads to 
retardation of the rate of increasing of the strength characteristics. 

Opposite, the strength is positively influenced by the fly ash due its additional 
activity and formation of additional quantity of hydration products. It can be noted 
that the key role of Cristex and HD is visible after respective ageing. It is clearly 
identified that the strength characteristics of the composites with cement fly ash 
and Cristex studied (№2 and 3) dominated at 90-days of age. 

At the same time, it could be remarked that the composition №6 demonstrates 
the worst strength indexes, probably due to the some kind of incompatibility 
between fly ash and Cristex HD. That gives enough reason to avoid this 
combination in future design procedures. 

Trying to explain the above mentioned consideration, respective pore size 
distributions are tested by using of mercury porosimetry. The results are given in 
table 3. 
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Table 3. Porosity 
Compo-

sition 
№ 

Relative pore volume, cm3/g 
Age, days 

7 28 90 
1 0,117 0,093 0,096 
2 0,085 0,083 0,089 
3 0,155 0,097 0,106 
4 0,105 0,085 0,075 

5 ! 0,106 0,110 0,129 
6 0,118 0,115 0,115 

 
The relative pore volume of the composition №5 (Cristex HD + Fly Ash) is 

highest - more than 50% over the respective composition without Fly Ash (№4). 
At the same time, it can be concluded that composition №4 (Cristex HD) 
demonstrates lowest pore volume at 90 days of age. This is not corresponded to the 
respective strength indexes (Table 2). Moreover, composition with Cristex without 
Fly Ash (№2) shows better performance compared with Fly Ash (№3) at all test’s 
ages. 

The compositions № 2, 3 and 4 are preferable, taking into account the pore 
size distribution and the fact that concrete water permeability strongly depends on 
the pores with diameter up to 500 A, the compositions №2, 3 and 4 are preferable.  
 

 
Fig. 1. Pore size distribution at 7 days of age  
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Fig. 2. Pore size distribution at 28 days of age 

 

 
Fig. 3. Pore size distribution at 90 days of age  

 
Trying to explain the strength and porosity results obtained, some additional 

structural test are performed (thermal analysis, XRD and SEM), excluding 
composites on the base of Cristex HD (№4 and 5) due to the obvious reasons (see 
fig. 4 and 5). 
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28 days 90 days 

 

 

Composition No1 (referent 1) 

  
Composition No2 

  
Composition No 3 

Fig. 4. DTA-comparisons No1, 2 and 3 
 

28 days 90 days 
0-28

00-020-0452 (I) - Gismondine - CaAl2Si2O8·4H2O - Y: 1.68 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 10.02400 - b 10.61400 - c 9.84100 - alpha 90.000 - beta 92.480 - gamma 90.000 - Primitive - P21/c (14) - 4 - 
00-050-1606 (I) - Lizardite-1M - (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 - Y: 0.59 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.31900 - b 9.20400 - c 14.70800 - alpha 90.000 - beta 96.900 - gamma 90.000 - Base-centered - C (0) - 4 
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 1.24 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 - b 6.75650 - c 5.50590 - alpha 90.000 - beta 94.460 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 4 - 345.289 - F3
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 0.97 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368.
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 7.52 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.86
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 74.56 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr0-28.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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0-90

00-044-1401 (I) - Grunerite - Fe7Si8O22(OH)2 - Y: 0.59 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.5
00-041-0221 (*) - Calcium Aluminum Oxide Carbonate Hydroxide Hydrate - Ca4Al2O6(CO3)0.5(OH)·11.

00-020-0452 (I) - Gismondine - CaAl2Si2O8·4H2O - Y: 1.87 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 
00-050-1606 (I) - Lizardite-1M - (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 - Y: 0.66 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic 
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 0.47 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 -
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 3.52 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 12.57 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 48.47 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr0-90.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s
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1-28

00-045-1444 (*) - Annite-1M, syn - KFe3+2(Si3AlO10)(OH)2 - Y: 0.95 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.39200 - b 9.34100 - c 10.31300 - alpha 90.000 - beta 100.100 - gamma 90.000 - Base-centered - 
00-041-1480 (I) - Albite, calcian, ordered - (Na,Ca)Al(Si,Al)3O8 - Y: 0.95 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.16100 - b 12.85800 - c 7.11200 - alpha 93.680 - beta 116.420 - gamma 89.390 - Base-centered - C
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 0.48 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 - b 6.75650 - c 5.50590 - alpha 90.000 - beta 94.460 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 4 - 345.289 - F3
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 1.80 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368.
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 12.79 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.8
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 49.31 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr1-28.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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1-90

00-031-0617 (*) - Ferrogedrite - Fe5Al4Si6O22(OH)2 - Y: 1.46 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 18.52600 - b 17.94800 - c 5.31700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pnma (62) 
00-045-1444 (*) - Annite-1M, syn - KFe3+2(Si3AlO10)(OH)2 - Y: 1.74 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.39200 - b 9.34100 - c 10.31300 - alpha 90.000 - beta 100.100 - gamma 90.000 - Base-centered - 
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 0.88 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 - b 6.75650 - c 5.50590 - alpha 90.000 - beta 94.460 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 4 - 345.289 - F3
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 3.29 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368.
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 14.63 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.8
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 90.22 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr1-90.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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Composition No2 

2-28

00-031-0617 (*) - Ferrogedrite - Fe5Al4Si6O22(OH)2 - Y: 1.86 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 18.52600 - b 17.94800 - c 5.31700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pnma (62) 
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 1.12 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 - b 6.75650 - c 5.50590 - alpha 90.000 - beta 94.460 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 4 - 345.289 - F3
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 3.14 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368.
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 13.93 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.8
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 85.93 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr2-28.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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2-90

00-029-1489 (*) - Halloysite-10A - Al2Si2O5(OH)4·2H2O - Y: 0.68 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 5.11800 - b 5.11800 - c 10.03000 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P (0) - 1 - 
00-031-0617 (*) - Ferrogedrite - Fe5Al4Si6O22(OH)2 - Y: 1.43 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 18.52600 - b 17.94800 - c 5.31700 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pnma (62) 
00-033-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4 - Y: 0.86 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 9.31000 - b 6.75650 - c 5.50590 - alpha 90.000 - beta 94.460 - gamma 90.000 - Primitive - P21/n (14) - 4 - 345.289 - F3
01-071-3699 (*) - Calcite, syn - Ca(CO3) - Y: 2.42 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.99100 - b 4.99100 - c 17.06200 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - R-3c (167) - 6 - 368.
00-044-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2 - Y: 10.74 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 3.58990 - b 3.58990 - c 4.91600 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P-3m1 (164) - 1 - 54.8
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 66.24 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
File: Cr2-90.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 5.300 ° - End: 79.995 ° - Step: 0.029 ° - Step time: 52.5 s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 10 s - 2-Theta: 5.300 ° - Theta: 2.650 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° - X: 0.
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Composition No 3 

Fig. 5. XRD-comparisions No 1, 2 and 3 
 

The complex analysis and the structural tests give enough reasons to confirm 
the best performance of composites containing Cristex Admix with and without 
Fly-Ash (N2 and No3) in the mix design.  

 
3. Conclusion 

Cristex Admix is a s pecially formulated crystalline admixture intended for 
concrete waterproofing, reduction of the shrinkage cracks, and increasing of the 
concrete durability. The additional benefits include set retardation, water reduction, 
heat of hydration lowering and increasing of the compressive strength. Cristex 
Admix is a specially formulated crystalline waterproofing admixture characterized 
by lower air entrainment in concrete and higher compressive strength. 

All preliminary tests performed show the best result for the binders based on 
pure cement and cement plus 20% fly ash with incorporation of Cristex Admix in 
the mix design. 

Trying to introduce some kind of cement replacement material as part of 
binder content (fly ash) it is established that there is no reason to incorporate in 
concrete mix design the internal capillary admixture types Cristex Admix HD - 
the fly ash presence has to be excluded absolutely. 

This approach was used successfully for the building of the concrete structures 
of the above mentioned water tanks. The preliminary design solution based on two 
layers of waterproofing membrane was replaced by using high quality structural 
concrete with increased water impermeability achieved by capillary crystalline 
admixtures (Cristex Admix). 
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At the same time it must be underlined that the usage of this advanced 
approach does not compensate eventual poor concrete quality. The concrete mix 
design should be perfect and the fresh concrete must be fully consolidated and 
properly cured. The special attention should be paid on the proper joint execution 
in relation with good concrete practice. 
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Abstract. The application of nonlinear programming with limiting method of gradient to 
unravel the problems in the engineering sciences, depends of determinating the functions 
extremes, while the unity of variables must satisfy the system of limits. The end result of 
these tasks is approximate. Because of these a need for computer program surfaced, which is 
presented and it is inspected with a numerical example.   
Keywords: Nonlinear mathematical method, computer program. 
 
1. Introduction 

The solving of nonlinear programing tasks determinates the functions ending 
extreme about which the values of the variables integrated in do not have to satisfy 
the limiting system. The accomplishment of tasks by iterations is made. 
For this task type solution proceeding is (1) where, 
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for k=1, 2, ... 
for j=1, 2, 3, ... 
 
where: x - variable integrated in the function’s ending, g - function’s limiting, k - 
ordinal number of variables, j - number of variables, i - number of limits 
 
 - If the i - limiting is satisfied than (2) if it doesn’t than follows (3). 
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 These expressions a faster solution convergence are making. 
 
2. Resulsts and discussion  

The application of this method of mathematical solutions at practical problems 
through a numeric example can be presented most successfully. A classical 
example (according 2) is presented. The same by software “OPTIMA”, created by 
the authors. 
 Function ending is (4), 
 

( ) ( ) 2max xxF = ,  (4) 
 
 The limiting are (5), 
 

( )
( )

0,0,0
012

01

321

122

2
3

2
2

2
11

≥≥≥
≤−−⋅=

=−++=

xxx
xxxg

xxxxg
, (5) 

 
 The partial derivations for both are (6): 
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Determinating the initial solution: x1=0, x2=1, x3=0 makes possible to 

calculate the next point coordinates. Depending by the results obtained in previous 
iteration the function steps "h" and "t" are appropriated. 

The results from iterative treatment are given in Table 1. 
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Table 1. The results from iterative treatment 
 

Iter. F(xk) g1(xk) g2(xk) x1 x2 x3 hk tk 
0 1.000 0.000 1.000 0.00 1.00 0 0.500 -1.00 
1 0.500 -0.500 -0.250 0.50 0.50 0 0.100 1.00 
2 0.700 -0.150 -0.200 0.60 0.70 0 0.050 0.50 
3 0.785 0.013 -0.060 0.63 0.79 0 0.050 -0.50 
4 0.796 -0.009 -0.007 0.60 0.80 0 0.005 0.25 
5 0.802 -0.004 -0.005 0.60 0.80 0   

Solv. 0.800 0 0 0.60 0.80 0   
 
3. Software 

The numeric example by corresponding software is solved. Equation (4) is 
seting into order 111, equations (5) and (6) into 106 an 107 and the system of 
equations (8) into orders 112-120. 

The software enables three ways for its starting: 
 a) all start solutions are zero, 
 b) solutions are manual selected, 
 c) solutions are selected by CPU. 
 Combining all three solutions leads to the final solution. It is best to take 
the zero option when the area of solutions unity is unknown. After less than 20 
iterations in few seconds the accurate or approximate solution can be found 
depending of which accuracy is needed. In continuation the software listing 
worked out on VISUAL BASIC or BASIC is given. 
 
1 DIM G(50,50),X(50,50),F(50),T(50),DFDX(50),DGDX(50,50) 
2 CLS:KEY OFF 
4 LOCATE 20,24:INPUT "So kolku nepoznati e funkcijata: ";J 
5 CLS 
6 LOCATE 20,25:INPUT "So kolku granici e funkcijata: ";I 
7 K=1 
8 CLS 
11 ? "1. Pocetnite resenija da se nuli                   " 
12 ? "2. Pocetnite resenija sakate sami da gi postavite  " 
13 ? "3. Pocetnite resenija sakate da gi odredi programot" 
16 INPUT "Odberete edna od gornite moznosti (1, 2 ili 3): ";T$ 
18 IF T$="1" THEN GOTO 84 
19 IF T$="2" THEN GOTO 90 
20 IF T$="3" THEN GOTO 98 
21 IF T$<>"1" OR T$<>"2" OR T$<>"3" THEN GOTO 7 
24 GOSUB 106 
25 GOSUB 111 
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26 GOSUB 49 
27 GOSUB 75 
28 FOR B=1 TO J 
29 S=0 
30 FOR C=1 TO I 
31 IF G(C,K)<=0 THEN T(C)=0 ELSE T(C)=T 
32 S=S+T(C)*DGDX(C,B) 
33 NEXT C 
34 X(B,K+1)=X(B,K)+H*(DFDX(B)+S) 
35 IF X(B,K+1)<0 THEN GOTO 45 
36 NEXT B 
37 K=K+1 
38 GOSUB 106 
39 FOR N=1 TO I 
40 IF ABS(G(N,K))>ABS(G(N,K-1)) THEN GOTO 43 
41 NEXT N 
42 GOTO 24 
43 K=K-1 
44 IF INKEY$="$" GOTO 7 
45 GOTO 28 
46 END 
49 CLS 
50 ? " Iteracija: ";K 
51 ? "-----------------" 
52 ? 
53 ? " Vrednosti za nepoznatite golemini" 
54 ? "-----------------------------------" 
55 FOR N=1 TO J 
56 ? "X";N;"=";X(N,K) 
57 NEXT N 
58 ? 
59 ? " Vrednosti za granicite" 
60 ? "------------------------" 
61 FOR N=1 TO I 
62 ? "G";N;"=";G(N,K) 
63 NEXT N 
64 ? 
65 ? "Vrednost na funkcijata" 
66 ? "-----------------------" 
67 ? "F="F(K) 
68 ? :? :? 
69 ? "Ako ste dobile priblizno tocno resenie pustetego programot" 
70 ? "od pocetok no koristetegi veke dobienite priblizni" 
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71 ? "rezultati."Za prekin pritisnete go znakot - $" 
72 RETURN 
75 FOR N=1 TO I 
76 IF G(N,K)>0 THEN GOTO 80 
77 NEXT N 
78 Z=1 
79 GOTO 81 
80 Z=-1 
81 RETURN 
84 FOR N=1 TO J 
85 X(N,K)=0 
86 NEXT N 
87 GOTO 24 
90 CLS 
91 FOR N=1 TO J 
92 ? TAB(30);"X"N"="; 
93 INPUT X(N,K) 
94 NEXT N 
95 GOTO 24 
98 CLS 
99 INPUT "So kolku cifri da bidat pocetnite resenija: ";W 
100 FOR N=1 TO J 
101 X(N,K)=RND*10^W 
102 NEXT N 
103 GOTO 24 
106 G(1,K)=X(1,K)^2+X(2,K)^2+X(3,K)^2-1 
107 G(2,K)=2*X(2,K)-X(1,K)-1 
108 RETURN 
111 F(K)=X(2,K) 
112 DFDX(1)=0 
113 DFDX(2)=1 
114 DFDX(3)=0 
115 DGDX(1,1)=2*X(1,K) 
116 DGDX(1,2)=2*X(2,K) 
117 DGDX(1,3)=2*X(3,K) 
118 DGDX(2,1)=-1 
119 DGDX(2,2)=2 
120 DGDX(2,3)=0 
121 RETURN 
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Table 2. Subprograms 
 

Limiting subprogram Subprogram of function 
 ending partial derivations 

 and limiting 
106 G(1,K)=X(1,K)^2+X(2,K)^2+X(3,K)^2-1 
107 G(2,K)=2*X(2,K)-X(1,K)-1 
 
 

111 F(K)=X(2,K) 
112 DFDX(1)=0 
113 DFDX(2)=1 
114 DFDX(3)=0 
115 DGDX(1,1)=2*X(1,K) 
116 DGDX(1,2)=2*X(2,K) 
117 DGDX(1,3)=2*X(3,K) 
118 DGDX(2,1)=-1 
119 DGDX(2,2)=2 
120 DGDX(2,3)=0 
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Abstract. For a classic calculation of water supply networks, it takes time and precision, 
and computer programs are very expensive. To reduce the budget time and increase 
precision, and without spending material resources, a computer program is developed that is 
fully automatic, and the usage of it does not require any previous experience or extensive 
knowledge of computer technology. 
Keywords: branch type water supply networks. 
 
1. Mathematical model for computer program 

There are two types of water supply networks, branched and cyclic. Branched 
supply network consists of a main line, branch and sub branch. This network is 
used to supply water to a small number of consumers at a distance permitting short 
interruptions in the supply itself, and which may result from any cause. 

Input data into a computer program are flows on the edges of the network, the 
length of the shares, geodetic height of nodes and pressures on consumer sites. 
These data are entered in the file, a computer program calculates and standardizes 
the diameter of all of the shares and their energy loss from friction. The results are 
recorded in a separate output file that can be used if necessary. 

For a better explanation the scheme of water supply network that is used also 
as a numerical example, Fig. 1, (Šašić, 1982). 

On the basis of the following mathematical model, a co mputer program is 
developed, and therefore the explanation of the mathematical model will be an 
explanation of the computer programs. 

The input data for the program are known (default) data on the network: 
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- Volumetric flow rates and pressures at the ends of the network (point 7, 6, 4, 10, 
9), 
- The length of all of the shares, 
- Geodetic head nodes, i height differences of the input and output of each share, 
(eg. for section 1-2:) H2-H1, 

The next step is the calculation of volumetric flow rate of each node. 
Algebraic sum of the flow of each node should be zero, namely the input flow in 
the node should be equal to the flow that comes out, 
 

6,57,55,2 qqq += , (1) 

9,810,88,3 qqq += , (2) 

8,34,33,2 qqq += , (3) 

5,23,22,1 qqq += . (4) 

 
Fig. 1. Branch type water supply network 

 
 

Then the velocity of the water in each section is concluded. The value of speed 
is: wi,j=0,75-2 m/s, due to the reduction in energy loss and preventing the 
occurrence of the water hammer. 

With this adopted speeds are calculated diameters of shares, 
 

ji

ji
ji w

q
d

,

,
,

4
⋅

⋅
=

π
. 

 
(5) 

 
Manning's formula for calculating the energy losses of friction in the sections 

is, 
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3,5
,

2
,,, 0144,0 −⋅⋅⋅⋅=∆ jijijiji dqlp ρ

.  

 
(6) 

The flow of water in sections is turbulent. 
At the end, calculates the pressure at the beginning of the network by walking 

on the current flow to each consumer, 
 

( ) ( )
( ) 4344,3

233,2122,14,3,2,1

pHHgp
HHgpHHgpp

+−⋅⋅+∆+

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆=

ρ

ρρ
, 

 

(7) 

( ) ( )
( ) 6566,5

255,2122,16,5,2,1

pHHgp
HHgpHHgpp

+−⋅⋅+∆+

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆=

ρ

ρρ
, (8) 

 
( ) ( )

( ) 7577,5

255,2122,17,5,2,1

pHHgp
HHgpHHgpp

+−⋅⋅+∆+

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆=

ρ

ρρ
, (9) 

 
( ) ( )

( ) ( ) 9899,8388,3

233,2122,19,8,3,2,1

pHHgpHHgp
HHgpHHgpp

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆+

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆=

ρρ

ρρ
, (10) 

 
( ) ( )

( ) ( ) 1081010,8388,3

233,2122,110,8,3,2,1

pHHgpHHgp
HHgpHHgpp

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆+

+−⋅⋅+∆+−⋅⋅+∆=

ρρ

ρρ
. (11) 

 
For an accurate calculation of the network it is necessary to meet the 

requirement, 
 

10,8,3,2,19,8,3,2,17,5,2,16,5,2,14,3,2,1 ppppp ==== . (12) 
 

In this case, each consumer would obtain the required amount of water, but 
with the first iteration it is impossible to get it. So taken, so-called, authoritative 
power line, namely a power line that has the highest value. In this case it is a 
straight p1,2,5,6=12,4 bar, because, 
 

3,114,3,2,1 =p  bar, (13) 

4,126,5,2,1 =p  bar, (14) 
7,117,5,2,1 =p  bar, (15) 

8,109,8,3,2,1 =p  bar, (16) 
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3,1210,8,3,2,1 =p  bar.  (17) 
 

The diameters and energy losses per shares in the given current direction don’t 
change in the course of further calculating and diameters and energy losses of the 
second quarter are corrected in the following iterations. 
 
2. Numerical example and comparison of results 

The calculated value of the computer-program were compared to the 
calculations made without standardized  diameter. The input and calculated values 
according to (Šašić, 1982) are shown in Table. 1, and according to the computer 
program in Table. 2. 

The pressure at the beginning of the network by walking on the current flow to 
each consumer is, 
 

4,94,3,2,1 =p  bar, (18) 

733,96,5,2,1 =p  bar, (19) 

53,97,5,2,1 =p  bar, (20) 

825,89,8,3,2,1 =p  bar, (21) 

145,910,8,3,2,1 =p  bar. (22) 
  

Table 1. Entry and calculated values according to (Šašić, 1982) 
 

Deonica 
ijq  

m3/s 
ijl  

m 
ij HH −  

m 
jp  

Pa 
ijd  

m 
ijp∆  

Pa 
ijd  

m 
ijp∆  

Pa 
5,6 0,040 2800 0 4,00 200 3,43 200 3,43 
5,7 0,060 2000 +6 4,50 250 1,68 235 2,34 
2,5 0,100 1500 -2 7,43 300 1,32 300 1,32 
3,4 0,025 1000 0 4,50 150 2,22 140 3,19 
8,9 0,100 1200 +7 4,00 300 1,06 256 2,46 

8,10 0,075 1800 -2 5,00 250 2,36 250 2,36 
3,8 0,175 900 0 7,16 400 0,53 400 0,53 
2,3 0,200 500 +4 7,69 400 0,38 385 0,47 
1,2 0,300 5800 +8 8,55 500 3,02 500 3,02 
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Table 2. Entry and calculated value according computer program 
 

Deonica ijq  
m3/s 

ijl  
m 

ij HH −  
m 

jp  
Pa 

ijd  
m 

ijp∆  
Pa 

ijw  
m/s 

5,6 0,040 2800 0 4,00 211,1 2,571 1,143 
5,7 0,060 2000 +6 4,50 263,0 1,280 1,104 
2,5 0,100 1500 -2 7,43 345,6 0,622 1,066 
3,4 0,025 1000 0 4,50 160,3 1,556 1,239 
8,9 0,100 1200 +7 4,00 345,6 0,498 1,066 

8,10 0,075 1800 -2 5,00 313,9 0,701 0,969 
3,8 0,175 900 0 7,16 445,2 0,296 1,124 
2,3 0,200 500 +4 7,69 445,2 0,215 1,285 
1,2 0,300 5800 +8 8,55 542,8 1,952 1,296 

 
3. Conclusion 

The necessary condition for the ideal calculation of the network, 
 

10,8,3,2,19,8,3,2,17,5,2,16,5,2,14,3,2,1 ppppp ==== , (23) 
 
can not be achieved due to the standardization of pipe diameters. In the computer 
calculation maximum deviation is 0.9 bar. 
 
4. Nomenklature 
d  diameter sections, 
H  geodetic height of nodes in the network, 
l  length of shares, 
p  the pressure in the network, 
q  water flow rate into shares, 
w  water velocity in the shares, 
∆p  energy loss from friction. 
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Abstract. This work is dedicated to the development of an approach to optimal 
reconstruction of an enterprise focusing on the logistics process and based on the coefficient  
of volumetric efficiency.  
Keywords: logistics, reconstruction, manufacturing, optimization.  

 
1. Въведение 

Известно е, че постигането на конкурентност на една промишлена 
продукция е свързана с  реконструкция на производството.  Тази 
реконструкция засяга двата основни процеса  – технологичния и 
логистичния. И двата процеса са взаимосвързани и взаимозависими [1]. В 
настоящата работа ще се акцентира на логистичния процес. 

От друга страна за ефективното провеждане на реконструкцията е 
необходимо прилагане на показатели определящи начина и етапите на 
изпълнението и. Един такъв показател е показателя „Коефициент на обемна 
ефективност при проектиране на производствени предприятия” който отчита 
и двата горепосочени процеса. Той може да бъде използван при 
автоматизираното проектиране на производствения процес и да определи 
необходимите изисквания към архитектурата на обслужващата техника. Така 
например в съчетание с условието за минимални капитални вложения,  ще се 
създадат предпоставки за поръчки на високопроизводителни, с малка 
себестойност и с малки размери машини и съоръжения, което се отразява 
силно върху конкурентоспособността на дадено производство [2]. 

Известно [1] е, че при изграждането и функционирането на една 
логистична система, основно концептуално изискване е високата 
индивидуалност на оборудването т.е. пълното съответствие на машини и 
съоръжения с конкретните условия при всяко производство или обслужване. 
Това налага определянето на необходимите параметри на логистичната 
техника, обслужваща логистичния процес при минимална цена [3] и 
доставена в необходимото време.  
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Самата реконструкция е свързана с промяна на основните 
производствени системи в т.ч. и логистични системи и техника. Много често 
тя се извършва поетапно, с планиран обем капитални вложения,  с 
необходмост да бъдат оптимално разпределени по всеки етап.  

От друга страна реконструкцията не винаги е свързана с наличието на 
необходимия капитал. Това налага извършването на промяната на етапи, 
някои от които със сравнително продължително време. Но отчитайки 
динамиката на развитие на техниката и технологиите в някои от етапите се 
налага използване на по-съвременни машини от тези заложени в 
първоначалния проект. Ето защо знаейки броя на етапите на реконструкция, е 
необходимо на всеки етап да се преразгледа проекта и да се оптимизира със 
последните съвременни възможности.   

Цел на настоящата работа е да се посочи един подход за оптимална 
поетапна реконструкция на едно предприятие, акцентиращ върху 
логистичният процес и базиран на коефициента на обемна ефективност, при 
отчитане развитието на техника за всеки етап. 

Базирайки се на теорията на von Neumann - Morgenstern [4] можем да 
кажем че, потребителят(фирмата извършваща реконструкция) се стреми към 
получаване на максимална желана полезност (total utility) при възможно 
минимална цена. Тази алтернатива се решава чрез ясно формулирана 
полезност, определяне на критерии и методика за постигането им, отчитаща 
етапите на реконструкция. Полезността се реализира, чрез логистичните 
машини в една конкретната логистична система. При изборът на оптималната 
машина е необходимо да се отчита жизненият цикъл на едно изделие. И 
според това в кой етап от този цикъл се намират се определя и качеството на 
машината [5, 6].  

Съществуват различни разработки в изследваната област [7, 8, 9], 
разглеждайки от различен ъгъл проектирането. В настоящата работа се 
предлага един подход за проектиране с използване на динамичното 
оптимиране. 

 
2. Математически модел 

Нека да имаме: 
- всеки етап обхваща определен период от време; 
- всички етапи имат еднаква продължителност; 
- работи се с цели етапи т.е. целочислена оптимизация; 
- реконструкцията се извършва за N етапа(години) 
- прието е, че технологичната система, обема на производството, 

разходите свързани с това и цената на изделието са определени поетапно; 
- i

tK -капитални вложения за i-тата логистична машина(система) на t-
тия етап  (i=1,2,…,M),  (t=1,2,…,N) 
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- К- общи капитални вложения, планирани и определени за 
извършване на реконструкцията; 

- коефициент на обемна ефективност на  t-тия етап  (t = 1, 2,…, N). 
Търси се максимум на функцията: 

 

)(...)()(
)(...)()(),...,,(

2211

2121

NveNveve

NNN

KkKkKk
KfKfKfKKKF

+++
=+++=

                (1) 

 
Задачата се решава с помоща на динамичното оптимиране при следните 

ограничения: 

KK
M

i

N

t

i
t ≤∑∑

= =1 1

 - ограничение на финансов ресурс 

0>i
tK  - наличие на капитали 

Можем да разделим капиталните вложения на две части: 
 21 i

t
i
t

i
t KKK +=  

Където: 
1i

tK  - необходимите капитални вложения за логистичните системи; 
2i

tK -останалите необходими капитални вложения 
Аналогично е положението с експлоатационните разходи. 
Голяма част от посочените параметри се явяват функция от крайно число 

други субпараметри - показатели, които формират желаната им стойност. 
Тогава в общ вид за коефициента на обемна ефективност имаме: 
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От друга страна, общата оценка за една логистична машина е 
относителната печалба която носи при нейното използуване т.е. 
 

                                        RGW −=                    (3) 
където:  

НТQ  е натурален израз на обема на продукцията за определен 
период от време; 

Ц — фабрично-заводска цена на изделието; 
Е — експлоатационните разходи; 

лk — лихвен процент; 
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цехV - е геометричен обем на работните помещенията 
'

цехV - геометричният обем на технологичните и логистичните 
машини и съоръжения. 

G - относителния приход 
R - относителния разход отчитащ и капиталните вложения 

Тази печалба не влиза в коефициента на обемна ефективност, но служи 
като спомагателен показател(ориентир) за определяне на базата от данни на 
етап проектиране.   

 
3. Приложение на  коефициент на обемна ефективност за постигане на 
конкурентоспособност на логистичната техника 

Формулата за коефициента на обемна ефективност във своя 
първоначален вид [2] е подходяща за цяло предприятие т.е. 
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където: 
К i — капитални вложения. 

Когато формулата се отнася за подразделение на предприятието (цех, 
участък) тогава се работи с дохода. Дохода представлява разликата в 
стойностите на   изходящият и входящият поток от продукцията. Тази 
разлика можем да представим като разлика между дохода от производството 
и  разходите съпътстващи неговата дейност. Вижда се, че коефициент на 
обемна ефективност отчита дохода(добавената  стойност) на всеки 
цех(участък) или помещение. Когато имаме само един участък или цех, 
разположени в едно помещение,  използвайки разходно-калкулативния метод  
се определя себестойността (С) на продукцията и формула(4) добива вида: 
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При наличие на повече от един участъци и цехове в едно помещение 

имаме: 
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където: 
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j- брой участъци(цехове) в едно помещение ),...,3,2( Jj = . 

∑∑
==

+=
K

k
kTT

n

i
iцех VVV

11

'  

Vi — приведен обем на i-та технологична машина или съоръжение, 
определен от съответните размери (фиг.1а), които удовлетворяват следните 
условия [2]: 

• да са разположени в цеха; 
• да участвуват в неговото производство.  

Апроксимирането на обема на машите със сложна конфигурация с този 
на паралелепипед по габаритните им размери е допустимо, защото във 
включените пространства е трудно да се постави  допълнително съоръжение. 
Но ако има j-стърчащи части с един силно различаващ се по-голям размер 
(фиг.1б), при пресмятане на Vi, се налага да се отчита както обемът на 

основните машини ( ос
iV ), така и отделните j-допълнителни обеми )(

1
∑
=

k

j

j
iV , 
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                              (7) 

 
Фиг. 1. Определяне на основните и допълнителните обеми 

а)  ;МММ
ос

ii BHLVV ==    б) 1.доп
i

осн
ii VVV +=  

 
Това се налага от факта, че в пространството около допълнителните 

обеми може да се разположи различни помощни средства (палета, шкафче и 
т.н.). 

При избора на геометричните размери трябва да се изпълни условието за 
оптималност на коефициента на обемна ефективност. 
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Обемът, необходим за транспортните пътища ∑
=

t

i
kТТV

1

 зависи от вида на 

логистичната техника която се използува.  
 

     машинатоварTT VVV +=                                                                        (8) 

машинаV - обемът на транспортните пътища необходими за движение 
на машина се определя по геометричните и размери; 

товарV - обемът необходим за преместване на товара се определя по 
размера на най-големия товар използван във всеки конкретен случай и 
дължината на транспортното разстояние .трансL . Тук е в сила и зависимостта: 

 
)( .транстовар LfV =          (9) 

В общия случай обемът на пространствена област необходим за 
транспортните пътища е [10]: 

 

TT
V

Vdxdydz =∫∫∫
)(

.1             (10) 

Но поради специфичността на движение на логистичната техника и 
отчитане на максималния обем можем да опишем машинатоварTT VVV +=  в 
следния опростен начин. Нека да разделим тази техника според вида на 
движенията които изпълнява - линейно, равнинно и пространствено, 
постъпателно, въртеливо или смесено, еднокоординатно, двукоординатно и 
многокоординатно. На базата на тези показатели имаме следните примерни 
обеми за най-използваните представители логистична техника, като се отчита 
и габаритите на товара: 

1. При линейно преместване с ножична платформа 
 

                                 )( max.ТОВТТ hHBlV +=                                                 (11) 

 
Фиг. 2. Преместване с ножична платформа 

H 

hтов.max 

B 
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2.При равнинно преместване на товара с телфер 
 

LHBVТТ max=                (12) 
Където: 

maxB - широчината на максималния транспортиран товар 
L - дължина на релсовия път 
H - необходимата височина на подем за транспортиране 
 

 
Фиг. 3. Преместване на товара с телфер 

 
3. При пространствено преместване на товара с мостови кран имаме  

 
LHXHHXBVVV TTpмашинатоварTT +−=+= )( .min.max.max           (13) 

 

 
Фиг. 4. Преместване на товара с мостови кран 

 

L 

H 

Hmax.T - Hmin.T 

Bmax.p 

L 

H 
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Тук Vтов се дава с максимално определеното пространство за 
транспортиране (пътека, път и т.н.).  Х е дължината на хода на крана. 

Коефициентът на обемна ефективност за цяло предприятие се определя 
по аналогичен начин, като за завV се приеме обемът на всички заводски 
помещения - в това число и на складовите. 

Коефициентът на обемна ефективност служи като показател и помощник 
при постигането на желаната конкурентоспособност. С него не се отричат 
съществуващите  показатели и условия, той се използува съвместно с тях.  

Трябва да се отбележи, че във формулите (2, 4, 5, 6) фигурира и 
лихвеният процент за изтегления кредит необходим за капиталните 
вложения. При определени модели с международно участие в 
производството той би могъл да играе съществена роля. Съгласно последните 
статистически данни от Европейската Централна Банка за лихвените 
проценти на банките в Европа и от Българска Народна Банка можете да се 
каже, че за фирмени кредити по нов бизнес имаме [11]: 

- За Европейския съюз за фирми лихвените проценти по кредити вървят 
между 2.29% и 4.72% в зависимост от периода и сумта на кредита. Колкото е 
по-висока сумата и по кратък периода, толкова по-ниска е лихвата. Ако се 
изтегли над милион евро за три месеца до една година, то лихвата ще бъде 
2.29%. се изтегли малка сума, която е под 250 хиляди евро и е за дълъг 
период, примерно 10 години, то лихвата ще бъде средно 4.72%.  

- В България лихвените процети са 7.28% за левове и 6.84% за евро, ако 
сумата е до един милион евро съответно левова равностойност и 8.70% за 
левове, респективно 9.72% за евро, ако сумата е над един милион евро или 
равностойност в друга валута. 
  
Алгоритъм за изчисление 

В алгоритъма решението на всеки етап се определя  динамично. Това е 
свързано с бурното развитие на техниката и системите за управление. т.е. 
след реализацията на всеки етап задачата се решава отново с данните на 
реализираните вече етапи. По този начин в проектираната система се 
включват все по-нови(съвременни) машини и системата се развива във 
времето динамично. (т.е. n-1 етап, n-2 етап и т.н.). Решавайки задачата за 
последният етап отчитайки всички новости се постига оптималното решение 
за реконструкция, отчитайки времето за изпълнението и.  
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Фиг. 5. Блок-схема на алгоритъм за изчисление 

 

Входни данни -Брой етапи, наличен капитал, 
максимално допустим капитал и т.н. 

коефициент на обемна ефективност 

коефициент на обемна ефективност 
 

Наличие на етап   т.е. 
0>n  

Определяне новия брой на етапите 
т.е. n=n-1 

 

Определяне на решение на проекта 

Определяне новите начални условия за 
проектиране отговарящи на решението на 

последния предходен реализиран етап  

да 

Определяне на решение и реализиране на проекти при етапи n. 

Оптимална реконструкция 
не 

 n=0 
 

не да 
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4. Изводи 
1. Предложен е един подход за определяне на  оптимална реконструкция 

на едно индустриално предприятие, акцентиращ върху логистичният процес 
и базиран на коефициента на обемна ефективност, с помощта на 
динамичното оптимиране. 

2. Посочени са конкретните стъпки при определяне на параметрите на 
логистичната техника, участващи в процеса на оптимизация.  

3. Решението е свързано с бурното развитие на техниката и системите за 
управление. По този начин в проектираната система се включват все по-нови 
(съвременни)машини и системата се развива във времето динамично. 
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Abstract. In technological design of production facilities shall be set basic choices of 
several complex tasks related to the sustainability of production. Another current problem 
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1. Въведение 

Според “Математический энциклопедический словарь” [1] понятието 
устойчивост не е с еднозначно определено съдържание. Срещат се различни 
интерпретации, повечето от които отразяват характера на поведение на 
системите в безкраен интервал от време и в условия на тяхното движение или 
развитие. Сред най-разпространените са тези, които определят устойчивостта 
като свойство на системата да възстанови началното си състояние след 
изменения, предизвикани от външни за системата въздействия; на малки 
отклонения, настъпили под външни въздействия в хода на времето да 
съответстват малки изменения в първоначалното състояние на системата; 
измененията, възникнали под влияние на малки външни въздействия да не 
предизвикват промени във фазовата характеристика на системата или пък 
при прехода в ново фазово състояние да се запазват основни предходни 
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фазови характеристики; ако обектите, чиято устойчивост се анализира, 
зависят от параметри, тези зависимости да са непрекъснати. 

 
2. Изложение 

Не са непознати и случаите, когато състоянието на устойчивостта се 
определя косвено чрез признаците за неустойчивост, например загуба на 
устойчивост при преминаване в ново равновесно състояние [2] (изкълчване 
на рамка), при преминаване в хаотично състояние – чувствителност към 
началните условия [3] (фиг. 1), при преминаване във фрагментирано 
състояние – разрушение чрез разпространение на пукнатини [4] и т.н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1. Траектории на билярдни топки при близки начални условия  
след отражение в стените: а  –  устойчива; б  – неустойчива 

 
Показателно за широкия обхват на термина устойчивост е и 

обстоятелството, че той се отнася не само към технически системи или 
обекти, но и към процедури – алгоритми [1], а също и към процеси на 
самоорганизация какъвто например е адаптивността на игровите стратегии 
[5]. Устойчивостта се използва и като характеристика на комплекси от 
системи, процеси и дейности, при което се засягат цели обществени сектори. 
Основната цел при моделите за устойчиво развитие на производството е 
хармонизирането на различни интереси – на участниците в икономическите 
процеси и на обществото по отношение на социалното, материалното и 
духовното му развитие в съчетание с опазването на околната среда. 
Министерството на търговията на САЩ определя устойчивото производство 
като създаване на промишлена продукция с използване на процеси, които не 
замърсяват околната среда, икономисват енергия и природни ресурси, имат 
икономическа обоснованост и са безопасни за работещите, населението и 
потребителите [6].     

При технологичното проектиране на производствени мощности се 
залагат основните решения на изброените комплексни задачи, свързани с 
устойчивостта на производството. Централен елемент на технологичното 
проектиране е производствената програма. Нейната характеристика включва 
вида на промишлената продукция и съответно на плановите периоди 
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количество, разпределено в предвидените организационни етапи. 
Индустриално произвежданите продукти намират пазарната си реализация, 
ако способността им да удовлетворяват конкретни потребности се съчетае с 
приемливо съотношение между тяхната цена и качество в условията на 
платежоспособно търсене. Предпоставките за устойчиво пазарно присъствие 
на такива продукти и техните производители са анализирани в [7].  

Друг актуален проблем, свързан с устойчивостта на производството, е 
определянето на подходящите количества продукти, с които производителят 
осъществява пазарното си присъствие. Продължителното повторение на 
обема при изпълнение на една производствената програма е резултат от 
устойчиво потребителско търсене на продукцията и от успешно 
противодействие на конкурентите. Постигането в случая на подходящи 
решения трябва да отчита обстоятелствата, че продуктите присъстват на 
пазара не като стока, която потребителят купува еднократно, а че при всяка 
повторна покупка той иска отново да се увери в наличието на не по-лошо 
качество от предходната употреба или в сравнение с отзивите на други 
потребители и за други производители.  

Описаната характеристика на устойчивото пазарно присъствие може да 
се илюстрира чрез така наречените фазови диаграми, които отразяват 
изменението на пазарния дял през интервали от време, съответни на 
конкретните производствени и пазарни условия, определящи подходящи 
планови периоди. Това изменение се отразява по двете оси на координатна 
система като по едната ос се отбелязва стойността на пазарния  дял в 
предхождащия, а по другата ос – в следващия го момент. Тази следваща 
стойност на М i (пазарен дял или обем на продадена продукция) ще е 
предхождаща за нов момент, следващ на момента М i+1.  

Важно значение има мястото на пресечницата m между линиите от 
ортогоналните проекции на М i и М i+1 в координатната система, при което 
разположението на пресечната точка е над или под ъглополовящата в първи 
квадрант – фиг. 2. Последователните положения на точка m описват линията 
на фазовата функция, която при пресичането си с ъглополовящата определя 
състояние на производствена активност така, че М i = М i+1. Това условие 
може да бъде белег за устойчиво пазарно присъствие, ако при малки 
отклонения от пресечната точка следва повторно връщане в нея.  

Постигането на такава възможност зависи от начина на пресичане между 
ъглополовящата и линията на фазовата функция. Други варианти, които 
съответстват на възстановяване на изходното състояние или на отдалечаване 
от него са показани на фиг. 3 и на фиг. 4. От изображението на фиг. 2 се 
вижда, че в случаите на отклонения mi-1 в ляво или mi+1 в дясно от 
пресечната точка следва стремеж за връщане към началното положение на 
точка mi (атрактор), която съответства на устойчив пазарен дял Мус. 

Основното  различие между вариантите, представени на фиг.2 и фиг.3 е, 
че в първия случай след всяко отклонение в рамките на изпъкналия участък, 
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който е над ъглополовящата, се осъществява преход към пресечната точка в 
горния край на участъка с изпъкналата фазова функция. Обратно на фиг.2, 
при фиг.3 след всяко отклонение в рамките на вдлъбнатия участък, който е 
под ъглополовящата, се осъществява преход към пресечната точка в долния 
край на участъка с вдлъбната фазова функция. Редуването на двата вида 
участъци, което отразява колебанието на фазовата функция в периоди на 
подем или спад на пазарния дял, е илюстрирано на фиг.4 г. От тази графиката 
на фигурата се вижда, че пресечните точки в преход между изпъкнал и 
вдлъбнат участък на монотонно нарастващата фазова функция са с устойчив 
характер. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Фиг. 2. Фазова диаграма при пресичане на  ъглополовящата 

      с изпъкнала нарастваща функция 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3. Фазова  диаграма  при пресичане на ъглополовящата 
                           с вдлъбната нарастваща функция 
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  Фиг. 4. Варианти на фазови диаграми: а – при пресичане на  ъглополовящата с 

изпъкнала модална функция и затихване в пресечната точка; б – при 
пресичане на ъглополовящата с изпъкнала модална функция и 
отдалечаване от пресечната точка; в – при пресичане на  ъглополовящата 
с изпъкнала модална функция и стационарно отклонение от пресечната 
точка; г – при пресичане на ъглополовящата с редуване на изпъкнали и 
вдлъбнати нарастващи функция 

  
Точката mi ≡ m е устойчива, ако в произволно близка до нея 

околност Δ, има точка m0 є Δ, за която при зададен итерационен процес със 
зависимостта  
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се достига до m. Критерият за устойчивост се получава при полагането 
'
íi mmm += ,       (2) 

където '
ím  є Δ. След заместване на 2 в 1 и при условието ( )mFm = ,следва 

...m).m(F)m(F)mm(Fmm '
i

''
í

'
i ++=+=+ +1    (3) 
След пренебрегване на членовете на 3 от втора и по-голяма степен на 

'
ím се получава 

'
i

''
i m).m(Fm ≈+1 .       (4) 

При това [8] 

1<
=mmi

dm
)m(dF

      (5) 

или 1<)m(F '
, 

т.е. наклонът на функцията в точката на пресичането й с ъглополовящата, 
отчетен с ъгъла между нея и съответната допирателна трябва да е по-малък 
от 450  или по-голям от 1350. В първия случай съответства на едностранна  
сходимост към точката на устойчивост – фиг. 3, а във втория – на 
колебателната сходимост от фиг. 4а.  
 
3.  Заключение 

Вариантите, показани на фиг.4а, фиг.4б и фиг.4в отразяват случаите, 
когато условието за монотонно нарастване на фазовата функция не е 
изпълнено. И в трите случая пресечната точка е с низходящия клон, при 
което, в зависимост от неговата стръмнина, е възможно да се постигне 
устойчивост, увеличаване на отклоненията от изходното равновесно 
състояние (хаотизация) или периодично колебание със стационарна 
амплитуда.  

Така например случаите, илюстрирани на фиг. 3 представят кризисни 
периоди, преодоляването на които е двувариантно – чрез съкращаване на 
неефективни дейности до нивото на устойчивата пресечна точка в долния 
край на участъка или чрез инвестиране в иновации, осигуряващи преход над 
пресечната точка в горния край на участъка и навлизане в поредната 
изпъкнала част на фазовата функция.  

Посочените обстоятелства, заедно с това, че към изпъкналия участък  
принадлежи пресечна точка с устойчив пазарен дял, се съгласува с идеята за 
наличие на естествена ограниченост в мащаба на структуриране на 
природните и изкуствените системи, включително и на производствените [9].  
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Abstract. In the present paper an approach for selecting the appropriate method for 
industrial enterprise (IE) location determining is developed. That approach will help 
industrial engineers to solve the problem with IE location selection in respect of the chosen 
criteria and the characteristic of the particular situation.   
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1. Въведение 

Натискът, породен от глобалната конкуренция и необходимостта произ-
водителите да бъдат по-отговорни към изискванията и очакванията на клиен-
тите, налагат необходимостта индустриалните инженери да отдават все по-
голямо внимание на избора на най-подходящото местоположение на индуст-
риалното предприятие (ИП). Голям брой фактори следва да се вземат пред-
вид при решението за местоположение на ИП, като техният брой непрекъсна-
то се увеличава и се променя приоритетът им. Докато доскоро най-голямо 
значение се отдаваше на производствените разходи, логистиката и цената на 
работната сила, то понастоящем трябва да се вземат предвид фактори като: 
качеството на живот, възможността да се наеме висококвалифициран персо-
нал, влиянието върху околната среда и др. [1, 2, 3].  

Изборът на местоположение на ИП е стратегически важна, сложна и 
отговорна задача. Решаването й трябва да бъде съобразено с общовалидните 
етапи при многовариантни решения, а именно:  анализ на проблема, раз-
работване на алтернативни решения, оценка и избор на решение. В 
практиката са се наложили методи за избор местоположение на ИП, в чиято 
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философия се дава приоритет на различни критерии, обуславящи избора на 
едно или друго местоположение на ИП. 

Целта на настоящия доклад е да предложи рационален подход при избор 
на метод/и за избор на местоположение на ИП, с оглед да се подпомогне ре-
шаването на този проблем в зависимост от спецификата му и избраните кри-
терии за  конкретната ситуация. 

 
2. Избор на местоположение на индустриално предприятие  

Решенията, свързани с избора на местоположение, представляват 
основна част от процеса на създаване на ИП и стратегическо му планиране и 
на практика всяко едно предприятие се сблъсква с този проблем. Често 
изборът на местоположение се разглежда като еднократен проблем, който 
касае преди всичко новосъздадени предприятия при започване на нов бизнес. 
В някои случаи обаче, съществуващите предприятия също са изправени пред 
този проблем. При разширяване на дейността им чрез изграждане на нови 
производствени мощности, извън настоящата площадка, се налага избор на 
най-подходящо местоположение на новата мощност. Така също повечето 
мениджъри разбират, че за да просъществува тяхната компания при 
постоянно променящите се външни и вътрешни условия, свързани с 
усъвършенстване на произвежданите продукти, усъвършенстване 
организацията на производствените процеси и методите за производство, 
изчерпване на основен ресурс, промяна на пазарите и др., води в редица 
случаи до създаване на проекти за навременното преместване на вече 
съществуващото местоположение на дадено предприятие.  

Решенията, отнасящи се до местоположението, могат да имат сериозни 
последствия за конкурентоспособността на съответното ИП и те трябва да 
бъдат отчитани така, че да подкрепят изцяло неговите стратегически цели. 
Изборът на подходящо местоположение на ИП следва да бъде съобразено 
така също с производствената стратегия; спецификата и характера на 
осъществяваната от предприятието дейност; влияещите фактори на 
решението за местоположение на ИП на различните нива на избор и др. 
Новите ИП се нуждаят от големи капиталови инвестиции и щом веднъж 
бъдат построени не могат лесно да бъдат преместени. 

 
3. Вземане на решение за местоположение на ИП 

Начинът, по който се вземат решенията за местоположение на ИП е 
различен и зависи от големината му и вида на производствената му дейност. 
Преобладаващо при малки ИП се прилага разполагане достатъчно близо до 
местоживеенето на собственика/ците им или в някой близък град. Докато за 
компании и особено тези, които имат вече в структурата си едно или няколко 
функциониращи ИП, за вземането на решение за местоположение на ново, 
допълващо наличните им мощности, се използва формализиран подход за из-
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бор. Процедурата за вземане на решение за местоположението на ИП включ-
ва следните основни стъпки [4, 5, 6, 7]: 

1) Определяне на основен критерий за оценка на възможните варианти за 
местоположение на ИП; 

2) Определяне на решаващите за избора фактори и показатели за тяхното 
измерване; 

3) Разработване на варианти за местоположение на ИП по отношение на: 
- географски район; 
- населено място; 
- площадката;  

4) Оценка на разработените варианти и избор на местоположение на ИП. 
Зараждащата се в световен мащаб тенденция, свързана с глобализиране и 

окрупняване на бизнеса и бизнес процесите, в частност на инвестиционните 
проекти в чужди страни, налага вариантите за местоположение на ИП (т.3 от 
процедурата) да бъдат разработвани и по отношение на „страна“, с което 
нивата на избор се увеличават от три на четири. 

 
4. Характеристика на основните методи за избор на местоположение  

Най-често прилаганите методи за оценка на разработените варианти за 
местоположение на индустриално предприятие и избор на окончателен 
вариант за реализация са следните: “Оценка на ранжираните по значимост 
фактори”; „Критична точка”; „Център на тежестта”; Метод на „Щайнер - 
Вебер“; Метод на линейното програмиране (транспортен модел); „Делфи“. 

 
4.1. Метод “Оценка на ранжираните по значимост фактори”    

Същността на метода се изразява в отчитане на степента на значимост на 
различни фактори, оказващи влияние при избора на местоположение и 
тяхното оценяване [1, 5, 8]. Броят и видът на включените фактори са по 
преценка на експерти и зависи в най-голяма степен от специфичните 
особености на конкретното  ИП, за което се прави избор на местоположение. 
Методът позволява използването и оценяването както на количествено 
измерими, така и на качествени фактори, което  прави процесът на вземане на 
решение в голяма степен обективен и се явява основно негово предимство.  
Като недостатък може да се посочи, че качеството на решението е в пряка 
зависимост от степента  на достоверност на информационните данни по 
отношение на подбраните фактори и оценката им.  

 
4.2. Метод „Критична точка” 

Същността на метода се изразява в избор на местоположение на ИП, с 
което се осигурява  получаването на минимални производствени разходи за 
единица произведена продукция [9, 10]. Използват се ценови анализи за ико-
номическо сравняване на вариантите за местоположение [1, 11]. Чрез 
графично изобразяване на производствените разходи за различните варианти 
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се определят границите на изменение на обема на произвежданата 
продукция, в рамките на които даден вариант предлага по-ниски 
производствени разходи в сравнение с другите алтернативи. Този начин на 
представяне на производствените разходи за различните варианти дава добра 
визуална представа и способства за лесен избор на най-добрия. Като 
недостатък на метода може да се посочи, че точността на резултатите при 
прилагане му е в зависимост от приетите допускания (производство на един 
вид продукция; променливите разходи имат линейна зависимост по 
отношение на обема на произвежданата продукция и др.).  

 
4.3. Метод „Център на тежестта” 

Методът представлява математическа техника, използвана за намиране на 
местоположението на центъра на тежестта, в който, ако се разположи ИП, 
разходите за разпределяне на продукцията му до т. нар. центрове на разпре-
деление (предприятия-клиенти, регионални складове и др.) ще бъдат мини-
мални [1, 7, 8]. Методът взема под внимание местоположението на наличните 
центрове на разпределение в различните географски точки, обема на произве-
дената продукция, изпращана към тях, както и разходите за доставяне на 
продукцията. Разходите се третират като линейна функция на разстоянието и 
обема на превозваната продукция. Използва се географска карта с подходящ 
мащаб, върху която се нанасят местоположенията на центровете на разпреде-
ление (предприятия, пазари, складове или дистрибуционни центрове). Прие-
ма се подходяща координатна система и се определят конкретните координа-
ти на всеки център на разпределение и координатите на търсения център на 
тежестта, във който да се разположи ИП. Като недостатъци на метода могат 
да се посочат: отчитат се само  транспортните разходи; обемът на превозва-
ната продукция по всяко направление се приема за постоянен. 

В [6] e описан метода „Щайнер - Вебер“, който е подобрен вариант на 
метода „Център на тежестта”. Целта на метода е също минимизиране на 
транспортните разходи за доставяне на материали и експедиране на готовата 
продукция,  но дава възможност за управляване точността на резултатите, 
съобразно конкретната ситуация. 

 
4.4. Метод на линейното програмиране (транспортен модел) 

Същността на метода се изразява в избор на местоположение на ИП, с 
което се осигурява  получаването на минимални транспортни разходи при 
доставка на суровини или за разпределяне на готовата продукция. В допълне-
ние могат да се включат производствените разходи за произвежданата про-
дукция и еднократните разходи за изграждане на предприятието, което спо-
собства за по-комплексното решаване на проблема.  

При транспортния модел се съставят икономически целесъобразни плано-
ве на превоз на продукция от един вид между няколко изходни пункта (из-
точници, производители) и няколко пунктове на назначение (потребители) [7, 

609



8]. Целта е да се определят количествата продукция, които би трябвало да се 
превозят от всеки изходен пункт във всеки пункт на назначение, така че да се 
изчерпят количествата в първия и да се удовлетворят потребностите на 
последния и общите транспортни разходи да са минимални. 

Недостатъците на метода се изразяват в допускането че: общата цена на 
превоз от i-тия производител до j-тия потребител е пропорционална на броя 
единици - като правило това изисква предварителна обработка на данните, за 
да се постигне; съществува само един маршрут, който се използва между 
определените източници и потребители. 

 
4.5. Метод „Делфи“ 

Методът води до комплексно вземане на решение за местоположение на 
ИП, отчитайки подобно на метода “Оценка на ранжираните по значимост 
фактори”  количествени и качествени фактори [12]. При метода се  формират  
три групи специалисти – кординираща група, стратегическа и прогнозираща 
група, които изпълняват различни функции в процеса на вземане на решение. 
Методът позволява да се определят тенденциите, възможностите за реализа-
ция на разработените варианти като се вземат под внимание силните и слаби-
те страни на ИП. Така също методът позволява отчитането на стратегически-
те цели и задачи на ИП във важния процес на вземане на решение на место-
положението му.  

 
5. Подход за избор на методи за определяне на местоположението на 

индустриално предприятие 
Изборът на местоположение на ИП е проблем, които намира своето реше-

ние в три основни случая  (т. 2):  
- при изграждане на ново ИП (стартиране на нов бизнес); 
- при разширяване на дейността чрез изграждане на нови производст-

вени мощности (за съществуващи компании); 
- при преместване местоположението на съществуващо ИП. 

В стъпка трета на представената в т. 3 процедура за избор на местополо-
жение се разработват алтернативни варианти на следните четири нива:  

- 1-во ниво – избор на страна, в която да бъде разположено ИП; 
- 2-ро ниво – избор на географски район в избраната страна;  
- 3-то ниво – избор на населено място в избрания географски район; 
- 4-то ниво – избор на площадка, върху която ще се изгради ИП.  

В описаните методи за избор на местоположение са заложени различни 
критерии, които определят оптималното  местоположение  на ИП. Така на-
пример методите “Оценка на ранжираните по значимост фактори” и „Делфи“ 
позволяват многокретириална оценка, включваща качествени и количествени 
показатели. Методът “Оценка на ранжираните по значимост фактори” може 
да бъдат приложен при трите описани случая на възникване на проблема за 
избор на местоположение и на всички нива на избор, което го  определя като 
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най-широко използвания в практиката. Методът „Делфи“ е подходящ пре-
обладаващо за разширяващи се компании и при промяна на местоположение-
то на ИП.  

 Методът  „Критична точка” се прилага и дава най-добри резултати, кога-
то избраният критерий за избор на местоположение на ИП се отнася до 
получаване на минимални производствени разходи за единица произведена 
продукция. Методът се прилага в случаите на изграждане на ново ИП при 
стартиране на нов бизнес или при преместване на местоположението на 
съществуващо предприятие. Преобладаващо се прилага на първите три нива 
на избор на местоположение. 

При методите „Център на тежестта” и „Щайнер - Вебер“ основен крите-
рий е постигането  на минимални разходи за транспортиране на суровини, 
материали или готова продукция. Методът може да бъде приложен при трите 
описани случая на възникване на проблема за избор на местоположение и на 
първите три нива на избор. 

Методът на линейното програмиране се прилага в случаите, когато осно-
вен критерий при избор на местоположение е получаване на минимални 
транспортни разходи при доставка на суровини или за разпределяне на гото-
вата продукция. Подходящо е прилагането му за разширяващи се компании, 
които вече имат функциониращи едно или няколко ИП, разполагат с изграде-
на складова база в различни географски точки и извършват избор за местопо-
ложение на ново ИП, с което допълват съществуващите си производствени 
мощности. Преобладаващо се прилага на първите три нива на избор на место-
положение. 

Подходът, който би трябвало да прилагат индустриалните инженери при 
вземане на решение за избор на един или друг метод/и за определяне место-
положението на ИП е първо да идентифицират конкретната ситуация, която 
налага необходимостта да бъде направен избора. От една страна ситуацията 
се определя от случая, за който се прави избор на местоположение – старти-
ране на нов бизнес; разширяване на съществуваща компания или промяна на 
съществуващото местоположение на ИП. От друга страна ситуацията се ха-
рактеризира така също и с предварително приетия критерий за оценка на раз-
работените варианти за местоположение. На трето място - нивото на избор на 
местоположение (страна, географски район, населено място и площадка) е 
също елемент, отличаващ различните ситуации. Взаимовръзката между еле-
ментите, характеризиращи дадената ситуация и най-често прилаганите мето-
ди е представена в табл. 1, с което се улеснява избора на метод/и за избор на 
местоположение на ИП при различни ситуации. 

 
4. Заключение 

Предложеният в настоящия доклад подход рационализира избора на 
метод/и за избор на местоположение на ИП, подпомагайки решаването на 
този проблем в зависимост от спецификата на конкретната ситуация. 
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Таблица 1. Взаимовръзката между елементите, характеризиращи дадената 
ситуация и най-често прилаганите методи за избор на местоположение на ИП 
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Комплексна оценка, 
включваща набор 
от количествени и 
качествени 
показатели 

Изграждане на 
ново ИП 

 
(1-4)     

Разширяване на 
съществуващо 

ИП 

 
(1-4)     

(1-4) 
Преместване на 
съществуващо 

ИП 

 
(1-4)     

(1-4) 

Минимални произ-
водствени разходи 

Изграждане на 
ново ИП   

(1-3)    

Разширяване на 
съществуващо 

ИП 
     

Преместване на 
съществуващо 

ИП 
  

(1-3)    

Минимални транс-
портни разходи 

Изграждане на 
ново ИП    

(1-3)   

Разширяване на 
съществуващо 

ИП 
    

(1-3)  

Преместване на 
съществуващо 

ИП 
   

(1-3)   

Комплексна коли-
чествена оценка, 
включваща транс-
портните разходи, 
производствените 
разходи и разходите 
за изграждане на 
ИП 

Изграждане на 
ново ИП      

Разширяване на 
съществуващо 

ИП 
    

(1-3/4)  

Преместване на 
съществуващо 

ИП 
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Abstract. The purpose of these studies is to achieve a harmonious color correspondence by 
using the principles of proportioning. After several empirical and experimental researches 
a methodology was created for the harmonization of colors for the design practice, based on 
the “Golden ratio”. With the principle of proportioning, geometric and arithmetic 
progression, some color palettes were built. They were derived from the main 
system CMYK, which subsequently implemented solutions for the design of tools for visual 
communication.   
Keywords: colors, color correspondence, Golden ratio, proportioning, color palettes. 
 
1.  Въведение 

Цветът е вселенски код, който има свой собствен език, пренасящ през 
вековете и разказващ истории. Този код – кодът на цветовете - дава 
информация за човешкото физическо и психическо състояние, може да 
въздейства емоционално, провокирайки хората да се чувстват възбудени или 
апатични, спокойни или напрегнати; развеселява и стимулира - той е този, 
който привлича вниманието и насочва. 

Независимо от пол, възраст или религия, той винаги въздейства като 
предизвиква, вълнува или вдъхновява. 

Целта на настоящите авторски изследвания е постигането на 
хармонични цветосъчетания чрез използване на принципи на 
пропорциониране. Научните методи, които са използвани, са: теоретичен 
анализ на принципи на пропорциониране, сравнителен анализ на получените 
резултати, експериментално и емпирично изследване, както и статистическо 
– математическа обработка на данните. 
 
2.  Търсене на принципи, постигащи хармонични светосъчетания 

След редица експерименти, търсейки хармонична зависимост в 
създаването на цветове и съчетания, тя беше открита в друг вселенски код - 
синоним на Свещената геометрия, а именно - в „Златното сечение”. Този 
резултат не е никак изненадващ, имайки предвид, че едни от най-големите 
таланти в изкуството ни съветват да се вглеждаме в природата и нейните 
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цветови съчетания ако искаме да открием търсеното от нас хармонично 
цветно съзвучие. Те ни препоръчват да черпим вдъхновение от природата, 
която е имала няколкомилиарден опит в своите експерименти.  

„Златната пропорция” (известна още като Златно сечение, Златен 
коефициент или Божествена пропорция) е ирационално число в 
математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част 
се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва 
с гръцката буква „φ” и има стойност приблизително равна на 1, 618. 

Числото „φ” се свързва с Прогресията на Фибоначи - прогресия, 
известна не само защото сборът на съседните числа е равен на следващото 
число, а и защото частните на съседните числа притежават свойството да са 
приблизително равни на 1, 618. 

Две числа a и b са в зависимост, наречена „Златно сечение”, ако 
отношението на по-малкото към по-голямото е равно на отношението на по-
голямото към сбора им, което, записано математически, дава следната 
формула: 

618,1≅=
+

b
a

a
ba

 

 
„Златното сечение” (или „Златната пропорция”) има огромно значение 

за реалния материален свят и за възприемането му, тъй като пропорциите, 
отговарящи на златно сечение, изглеждат хармонични. То се среща в 
пропорциите на човешкото тяло и в много от формите на растителни и 
животински видове.  

„Златното сечение” остава обект на анализи от редица учени, 
художници, музиканти и т.н., някои от които са: Питагор, Моцарт, Бетховен, 
Барток, Дебюси, Шуберт, Леонардо да Винчи и др. 
 
3.     Използване на „Златното сечение” върху CMYK цветова система  

Изборът на цветовата система – CMYK - се обосновава с нейната 
близост до т.нар. „физическо” смесване на цветовете и използването й в 
дизайна на печатните медии. 

Подобни експерименти вече съществуват [1], но иновативният аспект в 
настоящия експеримент включва използването на CMYK цветова система (за 
разлика от посочения в източника, който използва RGB система), 
използването на числови редици с огледална симетрия за получаване на 
производни цветове и разработването на цветови палитри. Посочените по-
надолу дименсии на изображенията са в проценти. 

Проведоха се редица опити с CMYK цветова система, в резултат на 
които се получиха основните цветове, със съотношение между отделните 
компоненти равно на 1,618 (фиг. 1 – 4). 
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Фиг. 1. Резултатът от смесването на  жълт цвят и цвят циан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Резултатът от смесването на  цвят магента и цвят циан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 3. Резултатът от смесването на  цвят циан и цвят магента 
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Фиг. 4. Резултатът от смесването на  жълт цвят и цвят магента 
 

Например: при смесването на жълт цвят (Yellow, компонент „а”) и цвят 
циан (Cyan, компонент „b”) в съотношение, равно на 1,618 (фиг. 1), се 
получава зелен цвят, който се отличава с лека пастелност и свежест. За да се 
получи по- богата палитра от зелената гама цветове, могат пропорционално 
да се добавят 20% (по желание процентите могат да са повече или по- малко) 
ахроматични цветове – бяло и черно (в случая експериментът се провежда с 
бял цвят), т.е. работи се със светлотата на цвета. По този начин се получава 
аритметична прогресия по вертикала, при която се прибавя едно и също 
число към предходното. 

За да се получи динамика и преход в цветовата палитра към жълт цвят 
се използва растяща геометрична прогресия по хоризонтала (фиг. 1). 

При смесването на цвят магента (Magenta, компонент „а”) и цвят циан 
(Cyan, компонент „b”) в съотношение, равно на 1,618 се получава лилав цвят, 
който също се отличава с натуралност, пастелност и благородство (фиг. 2). 

В този експеримент пропорционално се добавят 25% ахроматични 
цветове – бяло и черно, за да се получи гама от лилави цветове. По същата 
формула се постигат допълнителни цветове, които са производни на 
първичния лилав и посредством тях се получава преход към гамата на 
червените цветове (Фиг. 2). 

При разместване местата на компонентите „a” и „b”, т.е. компонент „а” е 
Cyan (циан), а компонент „b” е Magenta (магента), в съотношението 
„Златната пропорция” се получава син цвят, който отново е ненатрапчив и е 
визуално близък до естествено срещащите се в природата цветове (Фиг. 3). 

В този експеримент отново пропорционално се добавя 25% бял цвят, за 
да се получи гама от сини цветове, отличаващи се по тяхната светлота (Фиг. 
3). 

При смесване на компонент „а” – жълт цвят (Yellow) и компонент „b” - 
Magenta (магента) в същото съотношение се получава оранжев цвят. Отново 
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се получава растяща геометрична прогресия, която променя цветовия тон в 
пропорция, производна на „Златното сечение” и позволяваща преход към 
жълтия цвят (фиг. 4). 

Експериментът продължава по аналогичен начин до постигане на нова 
цветна палитра (скала) от три реда, показваща цветовете от слънчевия 
спектър и прехода между тях (фиг. 5).  

Получава се отново числова редица от две последователни геометрични 
прогресии, които са огледално симетрични. Първата геометрична прогресия е 
растяща, а втората – огледално симетричната - е намаляваща (фиг. 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Числова редица от две последователни геометрични прогресии 
 

Така получената цветова палитра е съобразена с пропорциите на 
„Златното сечение” и негови математически производни, които при 
използване в дизайнерски разработки се предполага, че ще въздействат 
положително на наблюдаващия (респ. потребителя) и ще се възприемат от 
него като хармонични. 

За да бъде тя използваема от дизайнерите на средства за визуална 
комуникация е необходимо разработването на пълна цветова палитра с 
показани процентно нюанси на първичните (създадени по „Златната 
пропорция”) цветове. 

Показаните на фигури 6 – 8 цветови палитри съдържат нюанси на 
първичните (новополучените по метода) цветове, чрез десетпроцентно 
добавяне на бял и черен цвят. Така се постигат варианти на първичните 
цветове с промяна в тяхната светлота. Те са предвидени за експлоатация в 
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софтуерните продукти за графично оформление на средства за визуална 
комуникация (Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Correl Draw и др.). 
Разработени са по цветовата система CMYK, но лесно могат да бъдат 
трансформирани в RGB, тъй като софтуерните продукти разполагат с такава 
опция.  

 
Фиг. 6. Новополучена по метода цветова палитра № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 7. Новополучена по метода цветова палитра № 2 
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Фиг. 8. Новополучена по метода цветова палитра № 3 

 
Предполага се, че естествените цветове на природата, които се срещат в 

растенията и животните (с изключение на особени случаи като 
предупредителната окраска у някои животни), влияят успокоително на 
човешките зрителни възприятия, като им въздействат положително и не 
натоварващо. 

Поради това беше важно и да се потърси аналогия на получените 
предложения за хармонични цветове в живи „творби” на природата и по-
точно в „наръчника” за съвършена цветна палитра - растенията. 

По тази причина беше направено задълбочено проучване в търсене на 
категорични видими сходства между съществуващи растителни окраски с 
новополучените по метода предложения за хармонични цветове, създадени 
чрез съотношението „Златна пропорция”. Резултатите показаха наличието на 
видимо сходство между натуралните цветове в растенията и предложените 
цветови палитри. 

Направено беше и експериментално изследване със студенти от ТУ-
София, специалност „Инженерен дизайн”, чиито резултати показаха 
предпочитание на повече от половината участници към някои от 
новополучените цветове. 

Може да се направи извода, че получените чрез „Златната пропорция” 
цветове, приложими в софтуерните продукти, се възприемат като 
хармонични и са предпочитани с тяхното положително въздействие върху 
потребителското поведение.  

При разговор с изследваните студенти се отчете положителна оценка за 
въздействие на предложените „хармонични” нюанси на цветовете. 
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Някои от новополучените цветове са използвани в създаването на 

логотипи на марки, фирмена аксиденция и цялостна визия на интернет сайт – 
електронен каталог.  

След направеното проучване на потребителското поведение, 
приложението на цветове, получени чрез „Златната пропорция” и имащи за 
цел да се възприемат като хармонични от потребителите, показа повишаване 
на посещаемостта на интернет страницата. 

Тези положителни резултати обосноваха и продължението на 
експеримента за получаване на хармонични цветове и съчетания посредством 
„Златното сечение”.  

Необходимо беше да се създадат и палитри, които биха удовлетворили 
потребността от преход към монохроматичните цветове – бял, сив и черен, 
отново производни на първичните, получени по гореспоменатия метод (фиг. 
9 – 14). 

 

 
Фиг. 9; Фиг. 10. Преход от хроматични към монохроматични цветове № 1 

 
Както се вижда на горепосочените фигури, преходът към 

монохроматични цветове и съчетания се постига чрез обръщане на 
подредбата на първичните новополучени цветове от хоризонтална към 
вертикална позиция.  

Отново се забелязва геометрична прогресия – намаляваща или растяща, 
в зависимост от реда първични цветове, който подлежи на изследване и 
преход към монохроматични такива. 
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Фиг. 11; Фиг. 12. Преход от хроматични към монохроматични цветове № 2 

 

 
Фиг. 13; Фиг. 14. Преход от хроматични към монохроматични цветове № 3 

 
Подобно на метода за създаване на хроматични палитри, така и при 

монохроматичните – се добавя равен процент (10%) бял и черен цвят към 
всеки от първичните за постигане на плавен преход от гама към гама. 
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4.     Заключение 
Както вече беше пояснено, новополучените чрез използването на 

принципа на пропорциониране - „Златното сечение” - цветове се 
приближават до натуралните природни багрила и пигменти.  

Поради това вероятно биха предразположили потребителите, разпознали 
в тях хармонията на естествената среда. Тези цветови палитри се отличават 
от цветовете на синтетичните бои поради липсата на прекомерна яркост и 
наситеност, присъствието на които би създало неприятна асоциация у 
потребителите, свързана с „нещо неестествено и химическо”. 

Въздействайки положително на зрителните възприятия на 
наблюдаващия ги, тези цветови палитри могат да определят неговите емоции, 
настроение и дори физиологичното му състояние.  

Знаейки основните видове въздействия на цветовете върху 
потребителите и техните индивидуални характеристики, предложените 
нюанси на цветовете от светлинния спектър могат успешно да заместят вече 
познатите такива. Те успешно се използват в дизайна на средства за визуална 
комуникация, но могат да бъдат приложени също и в интериорното 
проектиране. 

Отчитайки положителното въздействие на новите цветови палитри, те 
могат да бъдат приложени във всеки аспект от дизайнерското проектиране, 
изискващ конкретно функционално и естетически издържано цветово 
изграждане. 

Методът за хармониране на цветове може да бъде апробиран в 
обучението по „Инженерен дизайн” в Технически университет – София, 
както и в други университети, в които се изучават принципите на цветово 
изграждане на обекти и среда. 

Описаният в публикацията иновативен метод е авторски, поради което 
не са цитирани други източници на информация. 
 
Литература 
1. http://www.goldennumber.net/color/ 
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Abstract. One of the biggest challenges for businesse operating companies in Bulgaria is to 
be able to create and maintain a viable business in a g lobalized competition and rapidly 
changing market and ecologic environment. This applies with even greater force to those 
who engage in manufacturing, as business conditions and the economic environment in 
Bulgaria. They have their own specifics related to the limited purchasing power of the 
population and are associated with increased risk factors and relatively long turnover of 
capital funds. The essence of business process management is to create and maintain optimal 
proportions and balance between the structural elements of the company and the resources 
in it for planned production or production agreed in the found amounts, volume, 
nomenclature and terms of distribution. 
Keywords: enterprise, management, business, processes, decisions, strategy. 
 
1. Въведение 

Основната дейност и цел при изграждане стратегията на дадена фирма е 
ориентацията към потребителите и възможностите за развитие и усъвършен-
стване. Тя трябва да очертава насоките и параметрите на развитие и да е 
тясно обвързана с философията, визията и културата на фирмата. Стратегията 
и последващите решения са в основата на успеха на управлението и растежа 
на една компания. 

 
2. Теоретична постановка на изложението 

Същността на управленския процес се базира от основните цели, задачи и 
функции, въз основа изграждането на ефективно функциониращи маркетин-
гова, продуктова, пласментна, организационна стратегии за развитие на кон-
кретната фирма. При самото изграждане на подобни стратегии на управление 
се анализират основни индикатори, характеризиращи влиянието на околната 
среда, предимствата и недостатъците във вече функциониращите стратегии. 
На базата на операционните планове и програми в текущата фирмена дейност 
се планират управленските решения за дългосрочно фирмено развитиe [1]. 
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Нивата на управление в подобна фирма могат да се обособят в няколко 
направления за анализ и планиране на дейността, а именно: стратегическо 
планиране и прогнозиране, корпоративно мислене и др. 

От своя страна стратегическият планов процес във фирмата включва 
следните етапи на работа: 

1) Определяне на мисията; 
2) Поставяне на целите; 
3) Ситуационен анализ; 
4) Формулиране на стратегията; 
5) Осъществяване на стратегията чрез определяне на тактиката; 
6) Изпълнението на стратегията и тактиката; 
7) Оценка и контрол. 

Стратегията служи за постигане на набелязаните цели. Тя е ориентирана 
към бъдещето и посочва общото направление, в което трябва да се търсят 
пътищата за успех. От стратегията на фирмата зависи нейното развитие: 
стабилизиране позициите в бизнеса, фокусиране на усилията на персонала, 
гъвкавост и адаптивност към външните промени, повишаване ефективността 
на работата, намаляване степента на риск и др. 

Всяка стратегия води до резултати, които се проявяват в бъдещето. Тези 
резултати се формират под въздействието на редица контролирани и 
неконтролирани фактори, които влияят върху поведението на мениджърите. 
Получените резултати позволяват да се оцени полезността на прилаганата 
стратегия. 

Стратегическият бизнес процес изисква постоянно наблюдение на 
условията във външната и вътрешната среда на фирмата и своевременно 
извършване на необходимите промени. 

Анализирането на стратегическите позиции на стопанската организация 
преминава през следните фази: 

- Определяне на основните показатели, по които да се извърши стра-
тегическото позициониране; 

- Събиране на необходимата първична информация за фирмата и от-
расъла; 

- Сравняване на стойностите на показателите за дейността на фирма-
та и на отрасъла; 

- Избиране на подходящи статистически критерии за оценяване на 
позициите; 

- Определяне на стратегическите позиции на фирмата. 
 
3. Избор на бизнес процес 
3.1. Производствен процес 

Един от основните бизнес процеси е производството. Той е съвкупност 
от целенасочени взаимодействия в индустриалните предприятия между тру-
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да, средствата и предметите на труда за превръщане на последните в готова 
продукция. 

Един от най-важните признаци за адекватното поведение на производ-
ствената подсистема [2], респективно – организирането и управлението на 
производствения процес, е определянето на т. нар. „Статут на крайния про-
дукт”. Според този признак производствените процеси се делят на: 

1) Основни производствени процеси – при тяхното осъществяване 
се получава готова продукция, която се реализира извън предприятието-
производител, като в този случай продуктите се превръщат в стоки. 

2) Спомагателни производствени процеси – при тяхното осъществя-
ване се получава готова продукция, която се реализира в самото предприятие. 
Тя е необходима за производството на основната готова продукция. Към спо-
магателните процеси се отнасят ремонтната дейност, производството на спе-
циални приспособления и инструменти и др. [3]. 

Производственият процес има следните структурни елементи: 
1. Производствена фаза – това е най-големият структурен елемент, 

при осъществяването на който предметите на труда достигат до определена 
степен на завършеност. Произвоствената фаза от своя страна е заготвителна, 
обработваща и монтажна; 

2. Частични процеси – протичат в рамките на фазите и представляват 
последователност от производствени операции, които образуват технологич-
но завършена и организационно самостоятелна част от съответната производ-
ствена фаза; 

3. Производствени операции – основен структурен елемент, който се 
изпълнява без прекъсване и несменяемост на трите съставни елемента на 
производствения процес. 

Задачата за изграждането на производствения процес е да изясни произ-
водствената структура на предприятието и да се определи разположението на 
производствените звена и работните места. Производствената структура от 
своя страна представлява състава на структурните елементи на производстве-
ната подсистема и технологично-производствените връзки между тях. 

Факторите, оказващи влияние върху производствената структура са: 
- специализация и коопериране в отрасъла или подотрасъла, 
- тип на производство, 
- конструктивни особености на произвежданите изделия, 
- прилагани технологични методи. 

Известно е, че структурните елементи на производствената подсистема 
са: 

- Цехове (стопанства) – най-големият структурен елемент; 
- Производствени участъци (линии) – съвкупност от предметно- 

или технологично-специализирани работни места; 
- Работни места – част от пространството на предприятието, върху 

която са разположени всички необходими средства на труда за из-

626



пълнението на една или група еднородни операции; основен струк-
турен елемент. 

Тип на производство – това е комплексна характеристика на технически, 
организационни и икономически особености на производството. Основава се 
на номенклатурата, повторяемостта и обема на произвежданата продукция, 
специализацията на производството [3]: 

- Номенклатура – списък на изделия, които се произвеждат, техните 
модификации и модели. 

- Обем – показва количеството на произвежданите изделия от всеки 
вид за определен период от време. 

- Повторяемост – характеризира интервалите от време, през които 
се произвежда изделието (полуфабриката). 

- Специализация – определя се от принципа на потребителското 
търсене. 

 
3.2. Планиране и проектиране на предлаганите изделия 

Дефиницията на продуктовите изделия включва особености като: тегло, 
обем, стойност, трайност, заменяемост, опаковка, рискови характеристики. 

Продуктът е съвкупност от материални и нематериални свойства, включ-
ващи функционалност, социална и психологическа полезност и блага [4]. 

Продуктовата политика е елемент на пласментната стратегия на фирмата, 
въз основа на който се вземат следните решения: 

- Каква да бъде стоковата номенклатура в дълбочина и ширина; 
- Какви нови стоки да се произвеждат; 
- Как и кога да се позиционират на пазара; 
- Кога да се свалят от производство; 
- Какви да бъдат опаковката и маркировката им, а също и вида на 

използваната търговска марка; 
- Какви допълнителни услуги да се предоставят на клиента. 

 
3.2.1. Решения за стоковата номенклатура 

Стоковата номенклатура представлява списък на всички артикули, 
произвеждани и/или продавани от организацията. Тя може да бъде разнооб-
разна от гледна точка на различните функции, които изпълняват продуктите.  

Продуктите, които имат сходни функции или задоволяват сходни потреб-
ности, се обединяват в групи, наричани продуктови линии. Под дълбочина на 
продуктовата линия се разбира броят на артикулите, включени в нея. Дълбо-
чината на стоковата номенклатура зависи от целите, които фирмата си поста-
вя. 

Тези фирми задоволяват потребностите на различни групи потребители, 
предлагайки стоки със сходни функции в различни варианти и на различни 
цени. Фирми, които решават да изберат варианта с по-къси продуктови ли-
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нии, съсредоточават усилията си върху малко на брой потребители със спе-
цифични потребности [5]. 

Ширината на стоковата номенклатура се измерва чрез броя на продукто-
вите линии на фирмата. Решенията на организацията за дълбочината и шири-
ната на стоковата номенклатура са свързани помежду си и взаимно се обусла-
вят [6]. 

Възможни са четири варианта за развитие на стоковата номенклату-
ра на фирмата: 

- Малка ширина и малка дължина – ограничен брой продуктови 
линии с малък брой артикули във всяка от тях; 

- Малка ширина и голяма дължина – ограничен брой продуктови 
линии с много на брой артикули; 

- Голяма ширина и малка дължина – голям брой продуктови линии с 
малък брой артикули; 

- Голяма ширина и голяма дължина – голям брой продуктови линии 
с много на брой артикули. 

 
3.2.2. Решения за новите стоки 

Фирмите влагат значителни средства в разработването и внедряването на 
нови продукти. Това се налага от бързото развитие на технологиите, което 
променя потребителските нужди и често предизвиква моралното остаряване 
на продуктите. 

Новата стока е всяко сериозно изменение във формата, съдържанието и 
опаковката на стоката, което има значение за потребителя и пазарния дял. 

 
3.2.3. Решения за позиционирането на стоката 

Позиционирането се отнася до решенията и дейностите, чиято цел е из-
граждането у потребителя на определена представа за продукта и разгранича-
ването му от аналогичните продукти на конкурентите. Целта му е да се създа-
де уникална продуктова позиция, която една стока трябва да заеме в съзна-
нието на потребителите, за да реши в максимална степен техните проблеми. 

Възможни са няколко стратегии на позициониране, в зависимост от това 
къде фирмата поставя акцента на маркетинговите си усилия – върху потреби-
теля или върху конкурента. 

Позиционирането, акцентиращо върху потребителя може да се осъществи 
чрез две стратегии: 

- Стратегия на конвергентно позициониране, изразяващо се в прис-
пособяване на предлагания продукт към идеалната представа на 
потребителите; 

- Стратегия на дивергентно позициониране, изразяващо се в приспо-
собяване на идеалната представа на потребителите към позицията 
на предлагания продукт. 
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Позиционирането, акцентиращо върху конкурента също е възможно 
да се осъществи посредством две стратегии: 

- На конкурентно позициониране – т.е. заемане на позиция близо до 
някой от съществуващите конкуренти и започване на борба за паза-
рен дял; 

- На неконкурентно позициониране – заемане на свободна от конку-
ренти позиция чрез предлагане на липсващо до момента на пазара 
изделие. 

Решенията за позициониране могат да се отнасят както за нови продукти, 
така и за такива, които вече са на пазара. Става въпрос за репозициониране на 
съществуващи продукти, с което фирмата цели изграждане на по-благоприят-
на представа у потребителя. 
 
3.3. Възможности на производствения капацитет 

Производственият капацитет е пряко свързан с производствения процес, 
ето защо възможностите за повишаване ефективността могат да се търсят в 
следните направления: 

- Подобряване на производствената структура; 
- Подобряване на доставките на суровини и управление на складови-

те наличности; 
- Подобряване на организационната структура; 
- Ефективност на спомагателните дейности; 
- Ефективност на зависещите производства и управленски звена, в 

това число и логистичните дейности във фирмата; 
- Фирмена стратегия, политика и цели и т.н. 

 
3.4. Решение за разположение на машини и съоръжения 

Формата на организация на производството определя начина на изгражда-
не на производствената програма и организирането й във времето. 

Характерните признаци, по които се определя формата на организация на 
производството са: 

- Специализация на производственото звено; 
- Степен на специализация на работните места в производствения 

участък или линия; 
- Начин на разположение на работните места в производствения 

участък или линия; 
- Повторяемост на частичните процеси в производствения участък 

или линия; 
- Съгласуваност на производствените операции от частичните проце-

си по продължителност. 
От пространственото разположение на производствените звена до голяма 

степен зависи ефективността на изграждане на производствения процес в 
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пространството [7]. При разполагането им трябва да се спазват следните 
условия: 

1) Да се осигури най-кратък път на движение на суровините и материали-
те на територията на индустриалното предприятие, т.е. производствените зве-
на и работните места да са разположени съобразно технологичната последо-
вателност; 

2) Да се използва рационално площта и обема на работното помещение; 
3) Да се създадат подходящи условия за профилактика и ремонт на маши-

ните и извозване на готова продукция. 
 
3.5. Планиране на процеса на дистрибуция 

Едно от задължителните условия за съществуване и развитие на фирмите 
в условията на пазарна икономика е осигуряването на бързото придвижване 
на продуктите и тяхното разпределение по целевите пазари. Но това не е дос-
татъчно, т.е. на клиента просто да се предоставят продукти, удовлетворяващи 
неговите потребности, а тези продукти трябва да бъдат налични в точните 
количества и качество. Главна цел на дистрибуцията е да се осигури движе-
нието на продуктите от сферата на производството до сферата на потребле-
нието и то при минимизиране на разходите [8]. 

Целите, които се решават при планиране и осъществяване на дистрибу-
цията са свързани с ускоряване на продажбения процес в следните направле-
ния: 

- Осъществяване на дистрибуцията при минимални разходи – необ-
ходимо е да се изберат такива дистрибуционни канали, които оси-
гуряват едновременно качествено обслужване и висока покупател-
на активност на стоките; 

- Управление на стоковите запаси – предполага създаване на ефек-
тивна система за контрол и регулиране на стоковите запаси, която е 
съобразена и с финансовите възможности на фирмата; 

- Съхранение и обработка на стоките в складови бази; 
- Предоставяне на допълнителни услуги, съпътстващи продажбения 

процес. 
 
4. Заключение 

Като обобщение може да се каже, че вземането на правилни и адекватни 
стратегически решения за управлението на бизнес процесите е утвърдена 
практика на фирмите. Относно разглежданият производствен процес на даде-
на фирма, може да се заключи, че правилното позициониране на всеки един 
от елементите на производствената стратегия и организация на работата по 
звена и етапи на производство дава по-високи финансови и организационни 
резултати. Продуктите, наред с останалите елементи от производствения 
процес имат значение за цялостната политика и дейност на фирмата, и 
вземането на рационални стратегически решениякакто в дългосрочен план за 
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развитие. Същността на всеки един бизнес процес се определя от възможнос-
тите за ефективно управление и изграждане на нови варианти на действие. 

Едно от най-големите предизвикателства за действащите предприятия в 
България е това да успеят да създадат и поддържат жизнеспособна дейност в 
условията на глобализирана конкуренция и рязко променящите се пазар и 
околна среда. Това важи за тези от тях, които се занимават с производство, 
тъй като условията за стопанска дейност и икономическата конюнктура в 
България имат своя специфика, свързана с ограничените покупателни въз-
можности на населението. 
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1. Въведение 

В областта на производствения и операционен мениджмънт Кайзен може 
да се разглежда като вероятно най-важната японска концепция за управление 
на производствените процеси, която съдържа в себе си постоянния стремеж 
към осигуряване и подобряване на качеството. 

Кайзен е японска дума, съставена от два японски йероглифа [1]: 

 
Те означават: Кай (промяна) и Зен (към по-добро). Кайзен представлява 

японска философия за начин на живот и работа, чиято основна цел е стре-
межът към постоянно подобрение. 

В производствения и операционен мениджмънт тази концепция е развита 
като система за непрекъснати подобрения в управлението на производството. 

Кайзен e тясно обвързан с Лийн-производството, което има пет основни 
характеристики [2, 3]: 
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- Клиентът е най-важен (ориентиране към клиента)! Стойността на 
продукта се определя от неговата полезност за клиента;  

- Идентифициране и изследване на потока на добавената стойност 
(Value Stream Mapping); 

- „Принцип на поточност“ на производствените процеси (стремеж 
към поточна форма на организация на производството); 

- Използване на тегленето, като принцип на придвижване на полу-
фабрикатите по операциите и фазите на производствения процес; 

- Стремеж към перфекционизъм (философията на Кайзен). 
Системата Кайзен, прилагана в индустриалните предприятия може да 

бъде представена като една перманентна, несвършваща последователност от 
малки подобрения на всички осъществявани в предприятието дейности при 
активното включване на всички работници и управляващ персонал [4]. 

 
2. Същност на разглеждания проблем 

Основната разлика между японските и европейските концепции за 
управление на производството е в начина на мислене. При Кайзен начинът на 
мислене е процесно ориентиран, докато при западните концепции той е по-
скоро „иновационно“ ориентиран и също така „ориентиран към резултати-
те“ начин на мислене. Тоест при европейските концепции за подобрение до 
голяма степен се мисли за икономическия ефект и се прибягва до иновации, 
осигуряващи такъв. При иновацията е характерно това, че се извършват по-
съществени промени, като например технологични новости, нови методи на 
производство и т. н., които в повечето случаи са свързани с големи разходи. 
В Тойота също прибягват до такива по-радикални трансформации, които 
имат названието „Кайкаку“ (радикален Кайзен) [1, 4, 5]. 

Друга разлика между двете концепции е това, че докато при иновацията 
има еднократна акция с печалба веднага след нейното внедряване, при Кай-
зен става дума за непрекъснати малки подобрения, чиито положителни резул-
тати най-често се получават с течение на времето. 

Поради високите инвестиции, иновациите също така се използват главно 
при бързо разширяващи се пазари, докато Кайзен, който е ориентиран главно 
към работниците (сътрудниците), носи най-големи успехи при свиващи се па-
зари, където потребителите поставят постоянно все по-високи изисквания 
към качеството и към необходимостта за намаляване на цените (а от там – и 
на производствените разходи). 

Въпреки назованите до тук различия, не може да не се каже, че Кайзен и 
иновацията взаимно се изключват – напротив, те се допълват. Когато след 
време с наличните Кайзен стандарти не могат да се правят по-нататъшни по-
добрения, настъпва времето за иновация. 

От друга страна – ако една иновация бъде допълнена с Кайзен, се получа-
ва така, че не само се постига теоретично очакваното равнище, но то дори се 
надхвърля (фиг. 1), тъй като резултатите от дадена иновация се влошават с 
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течение на времето, когато например чрез Кайзен не се предприемат 
непрекъснати усилия за подобряване на иновацията (фиг. 2). 

 
Фиг. 1. Иновации плюс Кайзен [1] 

 
Фиг. 2. Иновации без Кайзен [1] 

 
При Кайзен става дума за философия, която е насочена към постоянно 

подобрение във всички направления. При това подобренията не се постигат 
бързо и експлозивно, а се извършват с непрекъснати малки стъпки. За да мо-
же да се постигнат тези подобрения с Кайзен, трябва работниците от всички 
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равнища на предприятието да бъдат достатъчно мотивирани за това. 
Необходимо е те да съдействат активно за осъществяването на тази управлен-
ска концепция. 

Стилът на Тойота класифицира проблемите в три категории (нива) и 
използва подходящо ресурсите за решаването им и на трите нива с помощта 
на т. нар. „Кайзен-инициативи“ [4]. Кайзен-семинарите се явяват основно 
средство за организиране на подобренията на всяко ниво на проблемите, но 
те се използват предимно при решаването на големи проблеми. При 
„средните“ проблеми се организират „Кайзен-комисии“, а малките проблеми 
обикновено се решават чрез предложения от самите работници и касаят 
конкретни проблеми на работното място – „индивидуален Кайзен“ (фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Класификация на проблемите при Кайзен 

 
3. Системата Кайзен 

В представеното в настоящия доклад предприятие, произвеждащо про-
дукти в сферата на автомобилната промишленост, Кайзен беше въведена през 
пролетта на 2014 година. Това беше извършено на етапи в отделните цехове 
на предприятието. Първоначално беше направено разяснение на персонала за 
принципите на действие на тази система. Идеята беше да се стимулират 
работниците да дават предложения за решаване на малки проблеми в произ-
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водството, тъй като именно на тях, като пряко участващи в работния процес, 
тези проблеми са най-добре познати. 

За целите на внедряването на системата беше направено едно „Кайзен 
табло“ (фиг. 4). На самото табло е обяснено как работи Кайзен. Там има фор-
муляри, които могат да се вземат за попълване на предложения и след това, 
на определено място (пак на таблото) се поставят попълнените предложения. 
Всяка седмица се разглеждат подадените предложения, като на таблото е да-
дена схема и на процедурата на разглеждане на предложенията. 

 
Фиг. 4. Кайзен табло 

 
На фиг. 5 е дадена блок-схемата за логиката и последователността на раз-

глеждане на Кайзен предложенията. 
Първоначално работниците подават предложенията си на съответното 

място. Всяка седмица мениджърът на участъка се среща с груповите отговор-
ници и отговорника за Кайзен системата и разглеждат предложенията. Не-
подходящите се отказват и се уведомяват предложилите ги сътрудници. Ос-
таналите се разглеждат на следващия ден с производствения мениджър, като 
принципът е същият – ако някои предложения се преценят като неподходя-
щи, те отпадат. Ако по отношение на дадено предложение се окаже, че 
трябва да се намесят и други отдели в предприятието, то се оставя за преглед 
от Кайзен комисия. В конкретния случай комисията се състои от 8 човека. В 
нея участват управителят на фирмата, представители на инженерния отдел, 
счетоводството, отдела за качествен контрол, логистиката и др. На събрание-
то на Кайзен комисията се взима решение дали да се приеме предложението, 
или да се отхвърли. 
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Фиг. 5. Блок-схема на процедурата за предложенията в предприятието 
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На фиг. 6 е представен формулярът за предложенията. 

 

Фиг. 6. Формуляр за предложения 
 

Първоначално се попълва горната част на формуляра, а сред евентуално-
то му одобрение се попълва и втората част, като в средата съответно от дясно 
се поставят снимки на текущото положение и до него – на положението след 
промяната. 

Най-отдолу се изчислява икономическият ефект от предложението, кога-
то има такъв. 

Кайзен предложенията могат да се разделят на седем категории: 
- Безопасност; 
- Качество; 
- Спестяване на ресурс; 
- Ергономия, система 5S; 
- Подобряване на процес/продукт; 
- Околна среда; 
- Други. 

 
4. Резултати и обобщение 

Обичайните резултати от един обосновано въведен и добре подкрепен 
Кайзен-процес в световната практика са [7]: 

- 15% – 20% производителност-подобрение годишно; 
- 30% – 50% намаляване на нуждата от площи; 
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- 50% – 60% подобрение в показателите за качество на продукта; 
- 70% – 90% намаление на стоките в работни запаси; 
- Съкращение на производствения цикъл от седмици в часове – не-

зависимо от продукта. 
Статистиката за миналата година, сравнена с тази на някои други държа-

ви е оптимистична. При постепенното включване на 5 участъка в Кайзен кам-
панията, започнала през месец май до края на годината бяха направени 91 
предложения за подобрения в седем категории, като в предложенията са 
участвали 150 работници. 

За сравнение в немската индустрия 100 работници правят средно по 60 
предложения за година, а във фабриките на Тойота един работник прави за 
година средно 62 предложения [7], като процентът на одобрение е много ви-
сок – над 90% [4]. 

Разпределението на предложенията в случая за разглежданото предприя-
тие е както следва: 

- Безопасност –  8 предложения; 
- Ергономия  –  12 предложения; 
- Качество –  5 предложения; 
- Подобряване на процес –  40 предложения; 
- Спестяване на ресурс –  6 предложения; 
- Околна среда –  8 предложения; 
- Други –  12 предложения. 

За представеното в настоящия доклад предприятие могат да бъдат по-
сочени примери за такива подобрения: 

- Едно от тях се отнася до количките за транспортиране на изделия-
та. В тях изделията се подреждат на няколко нива, като странично отделните 
редове се облепват с прозрачни ленти (тиксо). В повечето случаи, след едно-
кратна употреба, те се късат и се изхвърлят, защото пречат на работата. При 
това късане се наранява боята на полуфабрикатите. За месец се употребяваха 
между 30 и 40 ролки тиксо. След подмяната им с пластмасови лепенки („чем-
бер“) този разход беше спестен. Цената на пластмасовите лепенки е по-висо-
ка от тази прозрачните ленти, но те са много по-трайни и могат също да се 
местят по вертикалните метални пръчки, без да нараняват боята. 

- В друг случай се използваха пластмасови тапи за затваряне на 
съединители с врязващ пръстен в матрици, за да не изтече флуидът в матри-
цата. Много често тапите се заклинват и се налага и фитингите да се сменят 
заедно с тапите, като се стига до 18-20 тапи и фитинги на месец. Тук беше 
предложено използването на пластмасов шлаух, който да свързва двата съе-
динителя и, тъй като той е мек и гъвкав, не наранява фитингите. По този 
начин беше спестен още един допълнителен разход. 

Една обобщена класификация на предложенията е дадена на фиг. 7. 
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Фиг. 7. Кайзен предложения за 2014 г. 
 

Ръководството на предприятието се надява, че с развитието на Кайзен 
системата ще се получат резултати, които ще повлияят значително на качест-
вото и производителността в предприятието, както и подобрение в някои 
показатели като използване на работните площи, складовите площи и други 
подобни. 
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Abstract. In the present paper, based on t he postulates of Customer Service Level, an 
approach is presented for deciding on s ervice level of end item components (assemblies, 
sub-assemblies, part-components) with respect to the position of Customer Order 
Decoupling Point (Engineer-To-Order/ETO, Make-To-Order/MTO, and Assemble-To-
Order/ATO). This approach will enable the process of defining such costly beneficial levels 
of Safety Stocks throughout entire company operations that would ensure on-time deliveries 
of products on demand, which in turn will have a major impact on o perations system 
effectiveness & efficiency, and as a r esult – not only a better customer service, but 
increasing satisfaction as well. 
Keywords: Service Level, Safety Stock, Customer Order Decoupling Point, End Item/ 
Assemblies/Sub-assemblies/Part-components. 
 
1. Въведение 

Едно от най-трудните решения за производителите днес е свързано с 
определянето на такова съдържание на продуктовия микс, което да отговаря 
на изискванията и очакванията на клиента [1, 2 и др.]. На следваща итерация, 
на базата взетите за продуктовия микс решения, следва да се осигури 
адекватното поведение на производствената подсистема – за всяко крайно 
изделие от този продуктов микс (определяне на компонентите, които ще 
бъдат произвеждани на склад и тези, чието производство ще бъде „забавено“ 
до получаването на съответната заявка/поръчка на клиента съгласно мястото, 
в което е решено да бъде позиционирана Точката на контакт с поръчката на 
клиента (Customer Order Decoupling Point – CODP) [3, 4 и др.]. 

Предвид стремежа на производителите за кастъмизация на продукцията, 
„адекватно“ ще бъде онова поведение на производствената подсистема, което 
осигурява икономическа изгода за предприятието, като същевременно пред-
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лага на клиентите сами да композират свое индивидуално крайно изделие, 
характеризиращо се в максимална степен с очакваните и посочени от тях па-
раметри като степен на разнообразие, цена, време за доставка и т. н. 

За целта е необходимо: 
(1) поддържане на „вярното количество“ задели/запаси от компоненти 

– суровини, материали, полуфабрикати (детайли, възли, агрегати и 
т. н. сглобени единици) и крайни изделия – с други думи да се 
дефинира т. нар. „Ниво на обслужване“ (НО) 

(2) на „верните места“ в производствения процес (в зависимост от по-
зициите на CODP) и 

(3) във „верните моменти и периоди от време“ съгласно очакваното 
търсене (прогнози и/или поръчки).  

В настоящата разработка е предложен подход за определяне равнището 
на такъв икономически изгоден размер на гаранционния задел/запас, с по-
мощта на който да се постигне икономически изгодно НО за компонентите 
на крайното изделие, в зависимост от избраната позиция/позиции на CODP, 
като по този начин се осигури адекватното поведение на производствената 
подсистема спрямо очакванията и изискванията на клиентите. 

 
2. Основни положения 

По определение Нивото на обслужване се дефинира като „величината 
(1-k), където “k” е вероятността да не бъде доставено заявеното от даден 
клиент количество, преди да бъде готово в текущото производство“ [5, 6, 
7]. Следователно числената стойност на НО показва вероятността, с която 
веднага (от склада) може да бъде удовлетворено моментното търсене на даде-
ното крайно изделие. Ето защо, за да бъде поддържано дадено НО, е необхо-
димо да бъде поддържан определен гаранционен складов запас от готови из-
делия. В [6, 8, 9 и др.] е предложен начин за количествено определяне на ико-
номически изгодния размер на гаранционния запас и съответстващото му 
НО, основната идея на който е разходите за поддръжка на желаното НО да 
бъдат не по-големи от очакваните с достатъчна степен на сигурност 
(вероятност) ползи. 

В комбинация с приложението на концепцията CODP [1, 2, 3, 9 и др.] 
проблемът за определяне на НО придобива „двойствен характер“, което е 
резултат от това, че нивото на обслужване по принцип се определя по 
отношение на взаимоотношенията с клиента (т. е. – за крайното изделие), а 
тук, тъй като – всяка позиция на CODP следва да бъде обезпечена с 
необходимото количество компоненти (за случаите на MTO, S-ATO, ATO и 
т. н.) и/или крайни изделия (за случая на MTS), става дума за компонент от 
крайното изделие (при взаимоотношенията между работните места вътре в 
звеното/предприятието). От друга страна именно клиентът посочва компо-
нента в тази точка и на практика проблемът пак се свежда до взаимоотноше-
нията с клиента, но вече вътре в рамките на процеса! 
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Ето защо следната модификация на постановката на задачата от [6, 8, 9] 
би могла да „съгласува“ тези особености: 

1) Приема се, че по същите съображения, описани в [9], може да 
бъде използван законът за нормално разпределение спрямо търсе-
нето на разглеждания компонент от крайното изделие; 

2) Пресмятане на (прогнозите за) потребностите от този компонент 
по отношение на различните крайни изделия, в които той участва; 

3) Агрегиране на потребностите от дадения компонент в разглежда-
ната позиция на CODP; 

4) Средната стойност и стандартното отклонение на агрегираното 
търсене на компонента се пресмятат по добре известните от тео-
рията на вероятностите формули; 

5) Определяне на „променливостта“ на агрегираното търсене (λD) на 
компонента в разглежданата позиция на CODP [9]; 

6) Съгласно приетото НО по отношение на клиентите, се решава об-
ратната задача за намирането на гаранционния задел/запас, с чия-
то помощ се поддържа исканото НО в разглежданата CODP. 

Основен проблем тук може да се окаже липсата на проучвания и запис на 
историята на търсенето на разглеждания компонент (детайл, възел, агрегат и 
т. н.) в дадената CODP за всеки отделен случай. Ето защо за първоначални 
пресмятания може да се използват данните от клиентските проучвания, които 
да бъдат „пренесени пропорционално“ на търсенето на съответните крайни 
изделия в разглежданата позиция на CODP. 
 
3.  Подход за определяне на гаранционния задел в зависимост от 

необходимото НО на компонентите на крайното изделие 
Съгласно посоченото по-горе количеството на гаранционния задел/запас 

от компоненти на крайното изделие, съгласно позицията на CODP, зависи от 
следните фактори:                    

- Средно ниво на търсенето (прогнозата) и средното време за достав-
ка/производство на съответния компонент (частта от производстве-
ния цикъл до позицията на CODP); 

- Данни за отклоненията от тези средни стойности; 
- „Целевото“ ниво на обслужване в тази позиция на CODP. 

Колкото търсенето и времето за доставка (частта от производствения ци-
къл) са по-„променливи”, толкова по-голям гаранционен запас ще е нужен, за 
да бъде поддържано изискваното НО и обратно. 

Размерът на гаранционния задел/запас може да бъде определен след ана-
лиз на статистическите данни за действителното търсене в тази позиция на 
CODP за минали периоди, като и тук може да се приеме, че е в сила законът 
за нормалното разпределение, тъй като отново става дума за взаимоотноше-
ния с клиентите. 
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В такъв случай компонентите на променливата величина на търсенето са: 
− Средната очаквана стойност на търсенето на j-тия компонент в 

съответната позиция на CODP –  и 
− Разсейването на действителните стойности около средната – измер-

ва се със стандартното отклонение σ или дисперсията (σ2). За предпо-
читане е σ, тъй като мерните единици са същите, както на променли-
вата (в случая – “бройки от даден компонент”). 

Средното търсене и стандартното отклонение може да бъдат пресметна-
ти по следните зависимости [5, 7 и др.]: 

 

    (1) 
където  e средната очаквана стойност на търсенето на даден компонент в 
съответната позиция на CODP; 

 – поредната стойност на търсенето за период i от времевия хори-
зонт с размер n периода (бр.); 

 – относителният дял на периодите от времевия хоризонт с търсене 
 броя: 

        (2) 

където  е броят на периодите с търсене, равно на  броя; 

   
 (3) 

В случая графиката ще изглежда по начина, показан на фиг. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Величина на НО в зависимост от гаранционния запас [5, 9] 

 

 

 

Dj-3σj Dj-2σj Dj-σj Dj+σj Dj+2σj Dj+3σj 

НО 

Dj 

Гаранционен 
запас 

Търсене 
(бр.) 

Честота на 
появяване 

Риск 
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Както е известно от Теорията на вероятностите, с достатъчна за практи-
ката точност може да се приеме, че (почти) всички моментни стойности на 
търсенето попадат в границите ± 3σ около средната (където е съсредоточена 
над 99,8% от площта под кривата). С преценката колко в дясно от стойност-
та D j „да се отиде“, т.е. какъв да бъде размерът на гаранционния запас, 
на практика се формира самото решение за големината на НО. 

За целите на настоящата публикация трябва да бъде решена обратната 
задача – за желаната стойност за НО да бъде пресметнат размерът на 
гаранционния запас. 

Желаната стойност на НО може да бъде дефинирана, като се изследва 
историята на търсенето и също така се вземат пред вид разходите, необходи-
ми за поддържането на това НО [2, 8, 9]. Тъй като това обикновено се прави 
за крайното изделие, първоначално предприятието може би ще разполага с 
данни само по отношение на него. Що се отнася до търсенето в разглеж-
даната позиция на CODP, за нея стойността за НО първоначално може да 
бъде определена експертно или като се използва общоприетата постановка, 
че за първоначални пресмятания се приема НО ≥ 97,5% [7, 9] и след време – 
когато се натрупа необходимата информация, нивата на гаранционните за-
дели бъдат коригирани/прецизирани. От друга страна, с помощта на широко 
разпространените таблици за работа със закона за нормалното разпределение 
се отчита, че НО = 97,72% може да бъде постигнато, като с гаранционен 
задел бъде „покрито разстояние“, равно на 2σ j (фиг. 1). Тоест първоначално 
размерът на гаранционния запас/задел се приема да бъде с големина 2σ j и в 
последствие се прецизира съгласно конкретната ситуация с търсенето в 
дадената CODP. 

Като се имат пред вид посочените по-горе съображения и постановките 
от т. 2, последователността на работа е както следва: 

1) Пресмятане на прогнозите за потребностите от дадения компонент 
(в разглежданата CODP) по отношение на различните крайни изде-
лия, в които той участва. Когато CODP e в позиция „Производство 
на склад“ пресмятането се прави за крайното изделие; 

2) Агрегиране на потребностите от този компонент (крайното изде-
лие); 

3) Пресмятане на средната стойност и стандартното отклонение на 
агрегираното търсене на компонента (крайното изделие) по зависи-
мости (1) ÷ (3); 

4) Определяне на променливостта на агрегираното търсене (λD) на 
компонента в разглежданата позиция на CODP (или крайното изде-
лие) по следната зависимост [5, 9]: 

 

   (4) 
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където  e средната стойност на агрегираното търсене на дадения компо-
нент. 

5) За стойности на : 
 за крайно изделие (CODP е в позиция „Производство на 

склад“/ MTS) гаранционен запас не се изгражда – инертност-
та на производствената подсистема е достатъчно малка, че тя 
да е в състояние достатъчно бързо да възстанови изразходе-
ните компоненти в рамките на текущото производство, 

 за компонент от крайно изделие (CODP е „вътре в процеса“ – 
ATO, S-ATO, MTO, ETO) се изгражда гаранционен запас в 
размер на 2σ j при първоначални пресмятания, а в последст-
вие – след събирането на необходимата информация – 
съгласно приетото НО и методиката от [5, 9]; 

6) За стойности на  в разглежданата позиция на CODP се 
изгражда гаранционен задел/запас в размер на 2σ j, който впослед-
ствие се прецизира. 

 
4. Заключение 

За да се постигне търсената ефективност е необходимо текущо се следи 
за динамиката на търсенето и промените в нагласата на клиентите по отноше-
ние на крайните изделия и посочваните от тях компоненти (в отделните пози-
ции на CODP). С натрупване на информация за историята на техните поръчки 
и/или заявки, включително и през интернет-платформата за продуктовия 
портфейл на предприятието, прогнозите за количествата в съответните пози-
ции на CODP се опресняват, а като директно следствие от това – и размерите 
на съответните гаранционни задели/запаси. За целта предприятието може да 
разработи и внедри подходящ софтуер, каквито примери вече има много във 
виртуалното пространство [10, 11, 12 и др.]. 
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Abstract.We use combined approaches to match the demand and supply in the highly 
variable daily arrival flow pattern.  T he first approach is to  r esolve as LP model with 
objective function the  minimal number of servers (staffs, agents, buses) that cover demand} 
at given time and the given work time for each server (the classical bus scheduling 
problem). The particularity is that the hourly workload is variable and periodic but 
determined. The second approaches is to use received solution as input  f or simulation 
model with stochastic time- varying arrival process and number of servers to evaluate the 
performance measures of  the solution.  
Keywords: Simulation, GPSS World, queuing system, time-varying arrival processes, non-
homogeneous  Poisson process, staffing planning, variable number of servers. 
 
1. Въведение 

При изследване и проектиране на параметрите на реалните транспортни 
и логистични системи се използват точни или приближени модели на 
отделни системи за масово обслужване или мрежи от СМО. Обикновено се 
приема,  че СМО е в стационарен режим, т.е интензивността на входящия 
поток λ бр./ед.време и на интензивността на обслужване µ  бр./ед. време за 
едно обслужващо устройство (ОУ) не зависят от времето. В общия случай 
сумарната интензивност на обслужване при S обслужващи устройства е 

constSo == .µµ , а СМО е в стационарен нормален режим при условие, че 
нейната относителна заетост 1.// <== So µλµλχ . За определяне на 
капацитета на системата се използват, точни или приближени методи за 
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определяне на  показатели, които характеризират СМО, като вероятности на 
състоянията max,...1, NnPn = , вероятност дадена заявка при входа в СМО да 
чака в опашка Pw , средните стойности на дисперсиите на времето за чакане 
в опашка и престой в СМО, средните стойности и дисперсии на броя на 
заявките в опашка и в системата и др. В реалните системи на обслужване 
зависещи от времето са интензивността на входящия поток 24,.1),( −ttλ и на 
сумарната интензивност (капацитет) - ( )toµ , СМО от вида 1// )()( tt GG µλ , по 
обозначенията на Кендал А/В/С-А,В вид на разпределението на интервалите 
на входящия поток А и на времената за обслужване - В, а - С е броя на 
обслужващите устройства. Когато А и В са обозначени с M означава, че 
интервалите или времената имат експоненциално разпределение, а с G, 
когато са с произволен закон на разпределение.  

В настоящия доклад се разглежда комбиниран инженерингов подход: 
• за определяне на зависимостта на ( )toµ , така че да удовлетворява 

определено ниво на обслужване-LOS, спрямо функцията на средната 
интензивност на входящия поток 24,.1),( −ttλ : 

• оценка на времето за чакане при имитационно моделиране на СМО с 
нестационарен поасонов поток и зададено разпределение на времето 
за обслужване. 

Резултатите от многобройните теоретичните и научно приложни 
изследвания, са получили реализация в практическото използване и 
проектирането на системите за обслужване. В повечето изследвания на [1] 
добре анализирани в [3, 5], те практически позволяват да се адаптира 
динамично броя на обслужващите устройства към неравномерния входящ 
поток. При използване в реални системи този подход е трудно приложим, 
защото във всеки един период (15 м, 1 час, 2 часа), в зависимост стъпката на 
дискретизация, която се използва за обработка на динамиката на 
нестационарния входящ поток, е необходим допълнителен брой обслужващи 
устройства (персонал). Планирането на работата на ОУ (персонала) е с 
редица ограничения за продължителност на работа на 1 ОУ, например 8ч на 
ден (4ч-1ч почивки-4часа; 2х4 часа от 24 часа и др.), т.е. не е възможно 
идеална адаптация на броя на едновременно работещи ОУ към динамиката на 
входящия поток. За да се определи обобщената интензивност по часове t за 
периода Т=24 часа TttSto ,..1)(.)( == µµ се предлага следната 
последователност на решението в три етапа: 
A. Задача за определяне на необходимата интензивност на обслужване, 

която да удовлетворява зададеното ниво на обслужване. 
1. Определя се сумарна интензивност  на обслужване, която да осигури 

зададено ниво на обслужване LOS (Lеvеl Of Service) за всеки период 
t[1],като се изхожда от получената от статистическа обработка на 
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Фиг. 1.  Входящи обаждания 

в call център по часове в 
денонощието 

интензивност на входящия поток )(tλ  по характерните периоди на 

денонощието . 
2. Използване на линейното програмиране  за минимизиране на 

необходимия брой обслужващи устройства за целия период, като се 
изместват началните моменти на графиците за работа. Това е 
вариация на класическия проблем за планиране на графика на работа 
на автобусния парк [8]. 

B. Стимулационен модел на едноканална СМО със зависещи от времето 
нестационарен входящ поток и обобщена интензивност на обслужване. 

C.  Набелязване на варианти за оценка на нивото на обслужване в целия 
период. 
В публикациите на редица автори интензивно се изследват проблемите 

свързани с определяне на операционните характеристики на СМО с 
нестационарен входящ поток и динамична адаптация на сумарната 
интензивност (капацитета) на системата чрез изменение броя на 
обслужващите устройства [1, 5]. Този подход се използва за изследване на 
поведението на реалните системи в пикови часове [8, 9], като задържане на 
самолетите при кацане и излитане в летищата, броя на ОУ (check-in), 
граничен контрол, митница, натоварване и разтоварване на багажи и др. 
операции в пиковите периоди; определяне на броя (респективно интервала на 

движение) на композициите в метрото в 
зависимост от интензивността на 
пътникопотока, обслужване в банки,  
билетни каси, операторите в call центрове, 
спешна помощ и полиция др.  
       Обща характеристика на много 
системи за обслужване е търсенето, което 
често се различава значително по часове. 

Това се илюстрира от фигура 1 [1] на 
зависимостта на средната интензивност на 

входящия поток от времето, като средна стойност се определя на периоди от 
по 2 часа.  
 
2. Интензивност на обслужване, при зададено ниво на обслужване, брой 
ОУ и графици на работа  

В [3, 5] се използва дифузионна апроксимация на процесите на 
постъпване и обслужване, с цел описване с диференциални уравнения на 
преходните процеси [2], което позволява да се определят динамично с 
достатъчна точност, в зависимост от t, броя на обслужващите устройства –
S(t), при зададено LOS (в [1, 9] –Pw). При хипотеза на нормално 
разпределение на процесите на постъпване и обслужване се получава 
следния приближен резултат за броя на обслужващите устройства: 

650



(1) )()()( tttS ρβρ +≅ (бр. ОУ) 

(2) )(1)( βΦ−≅tPw , 
където:  

β - определя необходимото ниво на обслужване, чрез зависимостта си от Pw, 
а Φ е стандартизираната функция на разпределение на вероятностите (ф.р.в) 
на нормалното разпределение - N (0,1) със средна стойност - 0 и средно 
квадратичнo отклонение - 1.  

В разглеждания пример се приема, че интензивността на входящия 
поток е константна за период от 1 часа, а началното време за работа на ОУ 
може да е през два часа - 0, 2, 4, 6…22 ч, като продължителността на работа е 
8 часа (виж фиг. 2), средната интензивност на входящия поток )(tλ , както и 
на кумулативната му  зависимост за денонощие )(t∆ е дадена на фиг. 5. 
Входни параметри: 

• (t) - времевия период (часове), в задача е t = 1….T; T = 24 часа;
• - схеми на работното времето на ОУ-ва , с начален час (в интервали

от  2 часа), които се описват е i = 1….n. За разглеждания пример n = 2; 
• λ (t) - (бр. ед./време) – интензивност на  входящ поток;
• st/1=µ (бр./ ед.време) – интензивност на обслужване, st  -средно

време за обслужване от 1 ОУ - (време/бр.);
• µλρ /)()( tt = - „работно натоварване” на СМО - среден брой заявки

под обслужване;
• )(tS  – бр. ОУ в периода;
• TttSto ,..1)(.)( == µµ  – сумарна интензивност на обслужването.

В разглеждания пример st/1=µ =1, следователно TttSto ,..1)()( ==µ
В зависимост от приетото ниво на обслужване LOS за дадено t, са 

определени 5 варианта при различни β{0, 0.3, 0.5, 0,7, 1} - таблица 1 за 
необходимия брой ОУ за периода t. Практически вариантите са 10 в 
зависимост закръгляването към цяло число на получения брой ОУ по 
формула (1) - +)(tS , −)(tS , респективно към по-голямо и по-малко цяло число 
и са дадени в таблица 2. 
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Таблица 2. Варианти на параметрите в зависимост LOS –β 
 

t 1.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
λ(t) 2.1 1.3 0.1 0.6 0.7 1.7 0 1.6 2.4 0 5.8 8.2 8.9 5.5 6.4 8.1 8.3 10.4 5.2 8.6 0 12.4 5.3 0.9
μ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ρ(t) 2.1 1.3 0.1 0.6 0.7 1.7 0 1.6 2.4 0 5.8 8.2 8.9 5.5 6.4 8.1 8.3 10.4 5.2 8.6 0 12.4 5.3 0.9

No β  \ μ0

1 0 3 2 1 1 1 2 0 2 3 0 6 9 9 6 7 9 9 11 6 9 0 13 6 1
2 0.3 4 4 2 3 3 5 0 4 5 0 10 14 14 9 10 12 14 16 9 14 0 18 9 3
3 0.5 3 2 1 1 2 3 0 3 4 0 8 10 11 7 8 10 10 13 7 11 0 15 7 2
4 0.7 5 5 2 3 3 6 0 5 6 0 12 15 15 10 12 14 15 17 10 15 0 19 10 3
5 1 4 3 1 2 2 4 0 3 4 0 9 12 12 8 9 11 12 14 8 12 0 16 8 2
6 0 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 5 8 8 5 6 8 8 10 5 8 0 12 5 0
7 0.3 4 4 2 3 3 5 0 4 5 0 10 15 15 9 10 13 15 17 9 15 0 19 9 3
8 0.5 3 2 1 1 2 3 0 3 5 0 9 11 12 8 9 11 11 14 8 12 0 16 8 2
9 0.7 6 6 2 4 4 7 0 6 7 0 14 17 17 12 14 16 17 19 12 17 0 22 12 4
10 1 3 3 1 2 2 4 0 3 4 0 9 12 12 8 9 11 12 14 8 12 0 16 8 2

S(t)+

S(t)-

S(t)=μ0(t)

Входни 
параме

три

 
 
За илюстрация на предлагания подход се разглежда вариант 1- β = 0. 
Определянето на оптималния брой обслужващи устройства по 

периоди *
tS може да се дефинира като обобщена задача на назначенията на 

броя на обслужващите устройства- is  на даден конкретен работен график i = 
1..n. Проблемът може да се формулира като  задача на линейното 
програмиране 
чрез дефиниране на целева функция – минимум на сумарните разходи на 
използваните ОУ при съответните ограничения: 

Целева функция: (1) i

n

i
i scS ∑

=

=→
1

min  

при ограничения: 

(2) TttStsaS oi

n

i
tit ....1),(.)(

1

* ==≥=∑
=

µµ  

(3) nisi ...1,0 =≥  
В общия случай може да има различни ic  в зависимост от конкретния 

работен график (екстра часове, различна ставка за часове – нощни и др.). В 
конкретният пример - ic = 1. 

Матрицата на назначенията (4) nitaA ti ,,1,24..1, === с елементи tia  





=
tпериодпокриванеiграфикако

tпериодпокриваiграфикако
ati ,0

,1
 

Задачата е решена чрез офис приложението Microsoft® Excel, с 
използване на вградения в него и предназначен за решаване на 
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оптимизационни задачи Add-In –Solver. На фигура 2 е показан работен лист 
на EXCEL модела.  
 

 
За целта от меню ”Tools” се “извиква” Solver, в резултат на което се 

извежда прозореца “SolverParameters” и се въвеждат: в клетка B16 e 
целевата функция, която е сума от търсените неизвестни B3:B14 ф-ла (1), 
Матрицата на назначенията А е зададена в клетки C3:Z14, търсените 
неизвестни променливи са дадени в клетки B3:B14. В  ред 16 се определят 
лявата страна на ограниченията ф-ла (4) – C15:Z15 за всеки период. 
Например за период 1, в клетка C15=SUMPRODUCT ($B$3: $B$14;C3: C14), 
като за всеки следващ период се използва същата формула. 

В резултат на минимизация на общия брой ОУ - ф-ла (1), при 
изпълнение на ограниченията ф-ли (2) и (3) се получават броя на ОУ за всеки 
период t. Това определя и обобщената интензивност за всеки период. 
Резултатите са показани на фигура 4.  
 

 
 

Фиг. 4. Необходим брой обслужващи устройства по часове 
 

 
               Фиг. 2. Excel Модел                                         Фиг. 3.  Solverпараметри 
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На фигура 5 е дадена примерна зависимост на средната интензивност на 
входящия поток по часове в денонощието (λ = Λ(t)/24) и на кумулативния 
поток Λ(t) за t в интервала [0,Т], T = 24часа. 

 

Фиг. 5. Интензивност на входящия поток, средно и кумулативно разпределение 

Като се сравнят резултатите при два различи варианта на ниво на 
обслужване определено от - 0=β  и 1=β , представени на фиг .6,  се вижда, 
че обобщената интензивност на обслужване - )(toµ  зависи значително от β.   
 

 
 

Фиг. 6. Брой ОУ за всеки период при 0=β  и 1=β  
 

Разгледани са всички варианти в зависимост от β , които са приведени в 
таблица 2, но не са представени всички резултати. 
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3. Стимулационен модел на едноканална СМО със зависещи от времето 
нестационарен входящ поток и обобщена интензивност на обслужване 

В резултат на решението на обобщената задача на назначенията за 
характерната средна интензивност зададена с генериращата функция )(tλ , се 

получава и обобщената интензивност TtSt to ,..1,.)( * == µµ .  
Нестационарен е потока, при които събитията са с различна 

интензивност в различните часове на деня (фиг. 5) график на пристигащи 
превозни средства в градския транспорт или метрото и т.н. Очевидно е, че 
игнорирането на нестационарността може да доведе до сериозни грешки при 
анализа на работата на дадената система и оценка на необходимия капацитет 
за осигуряване на приемливо гарантирано ниво на обслужване. Един от 
сравнително лесните директни подходи е така наречения метод „приемане-
отхвърляне“ (acceptance-rejection) или наречен процес на разреждане (thinning 
method) [3]. Идеята е преди процеса на разреждане да се намери 
максималната стойност ))(max( tu λλ = в таблица 3. След това да се генерира 
интервала на базата на хомогенен поасонов процес с интензивност λu и да се 
отхвърли част от генерираните събития (моменти), докато желаната 
интензивност )(tλ  се достигне. Алгоритмът за генериране на събитията от 
този процес се основава на теорема приведена в (4), доказана в (3) е: 
 
Алгоритъм на „разреждане“ 
 
1. Начало t = 0. 
2. Генериране на 2 случайни числа  u1 и u2~U (0,1).  
3. Полагаме )1ln(.1 Utt

uλ
−>−  

4. Ако λ
λ

u

tu )(
2
≤  интервала е приет и равен на t – край. 

5. Иначе към 2. 

За илюстриране на процеса на моделиране на нестационарен поасонов 
процес, с генериращ процес )(tλ  и постоянна обобщена интензивност на 
обслужване,се привеждат резултатите за два от избраните варианти и за n = 4 
различни вероятностни реализации на процеса на постъпване 4..1,)( =itiλ . В 
общият случай средната интензивност по периоди t, при n-реализации на 
случайният процес е ntt n

i irez )()(
1∑=

= λλ . Кумулативните функции на 

четирите генерирани вероятностни процеса за t=T=24 са )(TiΛ са 
(105,105,100,95), при зададена генерираща 2,104)( =Λ Tg и 
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резултат 25,101)( =Λ Trez , показват сравнението на постъпленията за 
денонощие. 

              Таблица 3. 
Реализации на процеса на 
постъпване )(t

iλ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг. 7. Реализация на нестационарен поасонов процес )(tλ  
 
4. Заключение 

В настоящия доклад е разгледан комплексен подход за динамично 
адаптиране на необходимия капацитет на обслужващата система, като са 

t λ1(t) λ2(t) λ3(t) λ4(t) λrez(t) λg(t) µ0(t) ρ(t) µ0(t) ρ(t)

1 3 1 2 4 2.5 2.1 5 0.42 4 0.63

2 0 0 0 1 0.25 1.3 5 0.26 5 0.05

3 0 1 0 0 0.25 0.1 5 0.02 5 0.05

4 1 0 0 1 0.5 0.6 5 0.12 5 0.10

5 1 0 0 1 0.5 0.7 2 0.35 3 0.17

6 0 2 1 2 1.25 1.7 2 0.85 3 0.42

7 0 0 0 0 0 0 8 0.00 3 0.00

8 2 0 4 0 1.5 1.6 8 0.20 3 0.50

9 1 4 3 1 2.25 2.4 8 0.30 6 0.38

10 0 0 0 1 0.25 0 8 0.00 6 0.04

11 7 4 6 5 5.5 5.8 10 0.58 12 0.46

12 8 8 6 10 8 8.2 10 0.82 12 0.67

13 5 10 11 7 8.25 8.9 9 0.99 10 0.83

14 12 7 4 4 6.75 5.5 9 0.61 10 0.68

15 6 9 5 4 6 6.4 10 0.64 17 0.35

16 10 10 5 8 8.25 8.1 10 0.81 17 0.49

17 12 11 9 3 8.75 8.3 11 0.75 16 0.55

18 9 8 9 9 8.75 10.4 11 0.95 16 0.55

19 4 7 6 5 5.5 5.2 9 0.58 10 0.55

20 8 3 10 8 7.25 8.6 9 0.96 10 0.73

21 1 1 1 0 0.75 0 13 0.00 14 0.05

22 9 13 13 12 11.75 12.4 13 0.95 14 0.84

23 5 5 4 7 5.25 5.3 6 0.88 7 0.75

24 1 1 1 2 1.25 0.9 6 0.15 7 0.18

Λ(24) 105 105 100 95 101.25 104.5

β=0.0 β=0 .5
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комбинирани подходи за оценка на необходимия капацитет за даден период, 
възможната комбинация от назначени на определен график ОУ, спрямо 
средната интензивност в зависимост от времето. На втория етап, получените 
резултати дават възможност да се разгледа обслужващата система като 
едноканална система за масово обслужване с нестационарен поасонов 
входящ поток и зависеща от времето интензивност на обслужване. 
Разработената процедура за моделиране на нестационарен поасонов поток, 
дава възможност да се приложи имитационен модел на СМО с периодичен 
нестационарен поасонов поток и зависеща от времето интензивност на 
обслужване. Имитационният модел на такава едноканална СМО позволява да 
се оцени адекватността на полученото решение въз основа на линейното 
програмиране.  
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Abstract. Optimization is purposeful activity to obtain the best result in a certain meaning 
and under certain conditions. The final decision of an optimization problem is to obtain and 
study a l arge number of intermediate results, therefore the use of sufficiently powerful 
computing resources and the availability of relevant software optimization are  r equired. 
Countries' specialization and complex development are impossible without a developed 
maritime transport system, thus successfully solving optimization problems of marine 
transport systems will ensure the full use of their advantages. 
Keywords: optimization, transport system, optimization problem, target function, 
mathematical model. 
 
1. Въведение 

Транспортът от една страна е част от пазарната инфраструктура, 
реализирайки обмен на стоки и оказвайки услуги на населението. От друга 
страна транспортът е и пазарен субект, който продава своята продукция [1]. 

Всяка практическа дейност, имаща отношение към управлението е 
свързана с търсенето на най-добро решение между множеството възможни 
решения. Изборът на най - доброто решение, удовлетворяващо даден 
критерий за оптималност, е свързан с процеса на търсене. По принцип 
задачата за търсене на оптимално решение съществува при всеки етап от 
проектирането, експлоатацията или управлението на обектите и системите 
[2]. 

Оптимизацията е целенасочена дейност за получаване на най – добър 
резултат в определен смисъл и при определени условия. Основната идея на 
оптимизационните методи се свежда до търсенето на най - добрия вариант на 
решение, без да се разглеждат всички възможни варианти, чиито брой в 
някои задачи може да клони към безкрайност. Тъй като крайното решение на 
една оптимизационна задача е свързано с получаването и изследването на 
голям брой междинни резултати, се налага използването на достатъчно 
мощни изчислителни средства и наличието на съответното програмно 
осигуряване за оптимизация. 
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2. Oптимизационна задача 
Предпоставките необходими за съществуване на една оптимизационна 

задача са: обект за оптимизация, критерий за оптималност (критерий за 
ефективност, целева функция), управляемост на обекта за оптимизация и 
метод за оптимизация. 

Най-общо обектът за оптимизация може да бъде производствен процес, 
апарат, агрегат, производство, икономическа единица или отрасъл.  Обект за 
оптимизация може да бъде и човешката дейност за определен период от 
време. 

Критерият за оптималност е количествен израз на оценката за 
състоянието на обекта. Конкретната форма за критерия за оптималност се 
определя от целта, поставена пред обекта, поради което тя е получила 
наименованието целева функция. Критериите за оптималност могат да бъдат 
различни по физически смисъл, но е желателно да изпълняват общи 
изисквания като универсалност, количествена форма, лесно пресмятане, 
чувствителност по отношение на входните параметри и др. В зависимост от 
обекта и целта на изследването критериите за оптималност могат да бъдат 
технически (маса, разход, размери), надеждностни (време на безотказна 
работа, коефициент на  готовност), технико - икономически 
(производителност, специфичен разход), икономически (приведени разходи 
за производство на продукцията, себестойност) и др. В много 
оптимизационни задачи функционирането на обекта се характеризира с 
голям брой критерии за оптималност, които най – често за противоречиви по 
характер, т.е. задачата става многокритериална. Най – добрата стойност на 
критерия за оптималност се нарича оптимум или екстремум [2]. 

За да може да се осъществи процесът на търсене на екстремум е 
необходимо обектът да бъде управляем. Без възможност за въвеждане на 
управляващи въздействия върху обекта не е възможно да се променя 
целенасочено състоянието му към по – добро. В този смисъл характерните 
величини (фактори) трябва задължително да удовлетворяват изискванията за 
управляемост и контролируемост. Първото условие означава, че техните 
целенасочени изменения трябва съществено да влияят върху избрания 
критерий, а второто - че те се измерват достатъчно точно. Чрез 
целенасоченото изменение на факторите се създават множество варианти на 
състояния на обекта, от които по използвания метод за оптимизация се 
избира най – добрият [3]. 

Методът за оптимизация представлява правило или съвкупност от 
правила за организирана последователност от действия, водеща до намиране 
на най – доброто решение. Начинът на реализиране на тази последователност 
се нарича алгоритъм на метода за оптимизация. Методите за оптимизация 
отразяват принципната същност на процеса на търсене на екстремума и имат 
общовалиден характер. Изборът на конкретен метод се определя от характера 
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на обекта, особеностите на оптималната задача, вида на критерия за 
оптималност и ограниченията [2].  

Системата, чието състояние трябва да се управлява, е подложена на три 
вида въздействия: параметри на управление, външни въздействия 
(неуправляеми) и параметри на състоянието [4]. 

Изключително важна предпоставка за решаването на оптимизационна 
задача е субективното формулиране на целта на задачата. Тъй като крайното 
решение на една оптимизационна задача е свързано с получаването и 
изследването на голям брой междинни резултати, се налага използването на 
достатъчно мощни изчислителни средства и наличието на съответното 
програмно осигуряване за оптимизация [2]. 

 
3.  Обща постановка 

По принцип оптимизационното изследване може да се проведе чрез 
непосредствено експериментиране върху обекта по схемата „управляващо 
въздействие – резултат – ново управляващо въздействие – нов резултат – 
сравняване на двата резултата и избиране на по – добрия и т.н.” 
Непосредственото експериментиране по методите на планиране на 
експерименти не винаги е възможно, подари което в много случаи 
оптимизационните изследвания се провеждат на основата на математични 
модели, представляващи опростено математическо представяне на обекта. 

Последователността за решаване на оптимизационни задачи е представена 
на фиг. 1. След общата формулировка на задачата и избора на факторите се 
съставя модела, който отразява връзката между критериите за оптималност и 
входните управляеми фактори. След установяването на адекватността на 
модела се избира най – подходящия метод за оптимизация, по който се търси 
оптималното решение. При непосредствено експериментиране върху обекта 
математическият модел се записва в най – обща форма. 

 
Фиг. 1.  Последователност за решаване на оптимизационни задачи 
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Всеки управляем обект се характеризира с параметри, условно наречени 
входни  и изходни .  Математическият модел на обекта свързва тези 
параметри чрез система функции: 

= , j = 1, 2, …..,G                                       (1) 
 

Смята се, че моделът е адекватен на обекта, ако при зададени входни 
параметри , той позволява да се прогнозират с краен брой изчисления 
изходни величини  със зададена точност. 

Най – общо векторът на входните величини включва: 
 = (  , …,    – вектор на управляващите параметри                   

      = (  ,….., – вектор на конструктивните параметри                                                 
(2)                

       , – вектор на постоянните параметри                       
 
Тук , ,  са области, в които са дефинирани факторите. При 

оптимизиране на процеса на експлоатация на вече конструиран обект 
компонентите на вектора   са постоянни и се отнасят към вектора  При 
решаване на задачи за оптимално конструиране векторът се разглежда като 
управляваща и се отнася към вектора . 

В структурата на модела се включват: уравненията на материалния и 
енергиен баланс, уравненията, описващи физическите процеси в обекта, 
съотношения,  свързващи проектните решения и наличните ресурси и др. 
Поради физическата ограниченост на управляващите параметри към модела 
се добавят техните граници, както и ограниченията на някои функционални 
характеристики на обекта. Така изграденият модел би следвало да съдържа 
цялата информация, необходима за оптимално проектиране или оптимално 
управление на обекта [2]. 

Критерият за оптималност на работа на обекта е функция (функционал) на 
входните и изходните параметри: 

Q = Q                                                 (3) 
Като имаме предвид уравнение (1), можем да представим целевата 

функция само посредством управляващите параметри: 
Q = Q  = Q( ……., )                                (3а) 

При практическите задачи върху множеството от управляващи параметри 
са наложени ограничения от технологичен, якостен, технико – икономически 

661



или икономически характер, което означава, че те могат да се изменят в т. 
нар. допустимо пространство на управляващите параметри   : 

,                                                (4) 
или 

                                                      (4a)                                                                          
Тези ограничения, известни още като „факторни”, съществуват при всяка 

оптимизационна задача. 
Вторият тип ограничения имат по – общ характер и са известни като: 
а) функционални ограничения от типа равенства: 

, ,……., ) = ; ( е = 1, 2, ……,  < n)                   (5) 
 
б) функционални ограничения от типа неравенства: 

( , , ……,   ; ( j = 1, 2,……, )                   (6)                                           
 
В конкретните задачи някои от неравенствата (6) могат да бъдат обратни 

или двустранни. Тези ограничения се налагат когато някои комбинации от 
стойности на факторите са недопустими и могат да нарушат нормалното 
функциониране на обекта. 

Формулировката на оптимизационната задача е да се намерят такива 
стойности на управляващите параметри 

 = (                                           (7)                                                                  
      за които се изпълнява условието:    

    Q = ( ) = Q ( , ...,  =  > Q (        (7а)                              
       или 

       Q (  =  < Q (  ,                         (7б)                                                 
       при спазване на ограниченията ( 4), ( 5), ( 6) : 
 

                                                       (8)                                                                              
 

, ,……., ) = ; ( Ɩ = 1, 2, ……,  < n)                 (9) 
 

( , , ……,  ψ_0j ; ( j = 1, 2,……, m2)               (10) 
      т.е. 

                                                (11)                                                                                                                               
       
 Множеството от точки, които удовлетворяват условията (8), (9), (10) - се 

наричат множество на допустимите решения на целевата функция Q(x) или 
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просто допустима област . В случай, че ограниченията (8) и (10) 
отсъстват, оптимизационната задача е без ограничения. Ако уравненията (7), 
(9) и (10) са нелинейни по отношение на  , оптимизационната задача е 
нелинейна и се нарича обща задача на нелинейното програмиране. Когато 
целевата функция и ограниченията са нелинейни функции на  , 
оптимизационната задача е линейна, а ограниченията нелинейни или обратно 
задачите се причисляват към нелинейното програмиране [2]. 

 Когато се търси оптимално решение на обект, който е в динамично или 
многостадийно състояние, оптимизационната задача се дефинира чрез 
интегрална целева функция: 

 
Q[ (  = [ (                         (12)                                                 

Целевата функция може да бъде представена графично само при един или 
два управляващи параметъра. Съществена част от изискванията към методите 
за оптимизация са свързани с конкретния вид целева функция. Когато в 
допустимата област на измененията на управляващите параметри целевата 
функция има само един екстремум от търсения тип, функцията се нарича 
унимодална. При наличие на повече от един минимум (или максимум) 
функцията е многоекстремална или мултимодална. Целевите функции могат 
да бъдат непрекъснати или дискретни, линейни или нелинейни по отношение 
на управляващите параметри [2].  

Необходимите условия за съществуването на екстремум на една 
непрекъсната целева функция Q(X) са: 

1. В предполагаемата точка X целевата функция трябва да е 
дефинирана, да има дефинирана производна или производната да не 
съществува. 
Градиентът на целевата функция в точката да бъде равен на нула. 
 

4. Заключение 
Морският транспорт е основния външнотърговски транспорт. Той 

осъществява най-широките международни връзки. Линейната пропускателна 
способност на този вид транспорт е практически неограничена, което 
позволява конструирането на транспортни средства с голяма 
товароподемност, което е нереално за другите видове транспорт. Тези 
транспортни средства се характеризират с незначителен относителен разход 
на гориво и малки енергийни разходи на единица продукция. Морските 
международни транспортни превози се извършват обикновено на големи и 
свръхголеми разстояния. От тук следва и по- ниската в сравнение с другите 
видове транспорт себестойност на превозите [1]. От гореизброеното следва 
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от една страна, че за оценка на ефективността на морските транспортни 
превози са приложими приетите общотранспортни показатели, а от друга- че 
за тази оценка трябва да се използват показатели отнасящи се към 
специфичните особености на морската транспортна система, включваща 
пристанища, кораборемонтни бази и други. Необходимо е координирано 
планиране на конкурентни действия при стратегическото развитие на 
корабоплаването с оглед безопасността и опазване на околната среда [5]. 

Специализацията на държавите и комплексното им развитие са 
невъзможни без наличието на развита транспортна система. Транспортният 
фактор оказва влияние върху дислокациите на производствата, а без неговото 
отчитане не може да се постигне рационално разположение на 
производителните сили. Използването на критерии за ефективност за всяка 
една управленска функция ще доведе до оптимизиране на цялостния процес 
на управление на корабната компания, по-добър пазарен успех и транспорт 
покриващ  високи експлоатационни и екологични норми [6]. 

Ето защо е необходимо решаването на оптимизационните задачи на 
морските транспортни системи. Успешното им решаване ще осигури най-
пълно използване на предимствата им. 
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Abstract. The increased focus on m anagement issues and cargo transport in the 
international economic relationships is associated with shortening of the business cycle 
duration, increasing the cost of goods storage and the need for rapid response to consumer 
demand. The optimal management of marine transport activities require knowledge of 
organized processes of searching for the best solution, i.e. knowledge of optimization. 
Keywords: optimization, marine transport, optimization problem, target function, best 
solution. 
 
1. Въведение 

Във всяка целенасочена човешка дейност се налага да бъдат разглеждани 
множество варианти, след анализ на които да бъде взето най-доброто 
управленско решение.  

Морската транспортна логистика се отличава съществено от другите 
логистични системи, поради известния факт, че на транспортния пазар не се 
реализира някаква конкретна стока, а самият производствен процес – 
предоставяне на транспортна услуга. Повишеното внимание към въпросите 
за управление на товарооборота и транспорта в международните 
икономически взаимоoтношения е свързано с съкращаването на 
продължителността на търговския цикъл, увеличаването на стойността на 
съхранение на стоките и необходимостта от бърза реакция на 
потребителското търсене [1]. 

Корабният мениджър е длъжен да предоставя на корабособственика 
навременна и достоверна информация за техническите, финансови и 
оперативни аспекти на дейността си. Форматът на тези отчети е предмет на 
допълнително договаряне и уточняване между корабособственика и корабния 
мениджър [2]. Чрез използването на методите за оптимизация, корабния 
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мениджър ще постигне по-дорба и аргоментирана отчетност на 
управлението. 

 
2. Класификация на оптимизационните методи 

Преди да представим методите за решаване на оптимизационни задачи ще 
направим един преглед на самите задачи. В зависимост от стационарния или 
нестационарния характер на протичащите процеси различаваме задачи за 
статическа и динамическа оптимизация. Задачите за статистическа 
оптимизация възникват когато обектът се разглежда в стационарно 
(равновесно) състояние, т.е. след затихване на преходния процес. Задачата за 
динамическа оптимизация се съставя, когато в целевата функция участват 
параметри, зависещи от времето, или се налага оптималната работа на обекта 
да се разглежда многостадийно във времето или пространството. Когато 
целевата функция или някои от ограниченията са нелинейни функции на 
управляващите параметри възникват нелинейни оптимизационни задачи; в 
противен случай задачите са линейни. В докладът се разглеждат нелинейни 
статически оптимизационни задачи [3]. 

Съществува голямо разнообразие от нелинейни оптимизационни задачи, а 
изборът на метод или алгоритъм зависи от три фактора: брой и вид на 
управляващите параметри, вид на целевата функция и вид на ограниченията. 

В зависимост от управляващите параметри различаваме: 
      - задачи за едномерно търсене т.е. с един управляващ параметър (n=1); 
      - задачи за многомерно търсене с повече от един фактор (n>1); 
      - задачи с пълна или непълна информация за параметрите в 

математичния модел; 
      - задачи с непрекъснати, дискретни или смесени управляващи 

параметри; 
      -задачи със зададена или незададена начална точка при търсене на 

оптимума; 
      - задачи с абсолютна или относителна точност на локализация на 

екстремума по всеки управляващ параметър; 
В зависимост от целевата функция различаваме: 
      - задачи за еднокритериална оптимизация; 
      - задачи за многокритериална оптимизация; 
      - задачи със зададени или незададени производни на целевата 

функция; 
      - задачи със зададена или незададена точност на локализация на 

екстремума по целевата функция; 
      - задачи за оптимизация при оврагови целеви функции; 
      - задачи за оптимизация при едноекстремални или многоекстремални 

целеви функции; 
      - задачи за оптимизация при експериментално определено или 

аналитично зададена целева функция; 
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В зависимост от ограниченията оптимизационните задачи биват: 
      - задачи без ограничения; 
      - задачи с факторни ограничения; 
      - задачи с функционални и смесени ограничения; 
      - задачи за оптимизация в изпъкнали, неизпъкнали или несвързани 

допустими области; 
Най-общо методите за решаване на нелинейни статични оптимизационни 

задачи се разделят на аналитични и числени. 
Аналитичните методи се основават на анализ на производните чрез 

класическия математичен анализ и вариационно смятане. Преобладаваща 
част от задачите се характеризират със сложни модели и наличие на 
ограничения, поради които тези методи стават неприложими [3]. 

Числените или итеративни методи са най-широко прилагащите се за 
търсене на екстремум на експериментални или аналитично зададени целеви 
функции. В последващото изложение ще бъдат изложени числените методи 
за определяне на екстремум на еднопараметрични целеви функции. Други 
методи, които не са преставени в доклада са: 

 - безградиентни детерминирани методи за определяне на най-добрата 
стойност на многопараметрична целева функция; 

 - градиентни методи за определяне на екстремум на многопараметрични 
целеви функции; 

       -  методи на случайното търсене за оптимизация на 
многопараметрични целеви функции. 

 
3.  Определяне на екстремум на еднопараметрични целеви функции 

При много оптимизационни задачи е необходимо да се намери 
максимумът или минимумът на целева функция, която зависи само от един 
управляващ параметър, например: определяне оптималната температура в 
реактор с цел получаване максимално количество на крайния продукт; 
определяне на оптималната изолация на топлообменен апарат, при която 
разходите за нагряващата среда и за изолационен материал са минимални; 
минимизация на функционал при оценка на параметър в математичен модел; 
определяне на оптималната производителност за получаване на минимална 
себестойност при дадено производство и др. Тази задача макар и проста е 
особено важна, както при експерименталната или числена оптимизация с 
един параметър, така и при решаването на многопараметрични 
оптимизационни задачи, т.е. когато целевата функция зависи от много 
управляващи параметри [3]. 

 Ще разгледаме част от известните методи за еднопараметрична 
оптимизация при изпълнение на следните предпоставки: 

      1. Интервалът, в който търсим оптимума е ограничен. 
      2. В този интервал функцията която изследваме има един екстермум от 

търсения тип (минимум или максимум). 
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      3. Броят на опитите, с които търсим екстремума е ограничен. 
      4. Грешките по време на експерименталното търсене на екстремума са 

от случаен характер и са пренебрежимо малки. 
 Тези ограничения са по съществени, когато оптималното решение се 

търси непосредствено върху работещия обект, т.е. използва се т.н. 
експериментална оптимизация. 

 Когато броят на опитите е ограничен, като критерий за 
ефективността на различните методи може да се използва дължината на 
интервала, в която се намира оптимумът.         

 
3.1. Равномерно търсене на екстремум 
 Нека да предположим, че съществува едномодална  функция, 

зададена в интервал 0-10. Точният вид на функцията (фиг.1) не е известен, но 
се знае, че в зададения интервал тя има максимум. Оптималното решение 
трябва да бъде намерено с помощта на четири опита (n=4). Търсенето се 
осъществява чрез поставяне на експериментите в точките х=2,4,6 и 8 (фиг. 1 
б). За да определим интервала, в който се намира максимума, анализираме 
експериментално получените стойности на целевата функция f(2), f(4), f(6) и 
f(8)  

- от условието f(4)>f(2) следва, че можем да отхвърлим интервала 0-2 
- от условието f(6)>f(4) следва, че можем да отхвърлим интервала 2-4 
- от условието f(6)>f(8) следва, че можем да отхвърлим интервала 8-10 
 Следователно оптимумът се намира абсолютно сигурно в интервала 

4-6. Можем да приемем с приближение, че f(6) е най-добрата стойност на 
целевата функция, а ширината на интервала, в който със сигурност се намира 
оптимума е   .                                                                                      

В общия случай , (1) , където L е дължината на ограничителния 

интервал, а n е броят на експериментите [3]. 
 

 
  
 

Фиг. 1. Функция, зададена в интервал 0-10 

668



3.2. Метод на постъпково търсене. 
Този метод е разновидност на предходния с тази разлика, че резултатите 

се анализират след всеки експеримент [3]. 
Търсенето започва от единия край на ограничителния интервал и се 

осъществява стъпка след стъпка. След достигането и подминаването на 
оптималната точка търсенето се преустановява. Оптималната ордината е: 

 , (k )                                               (2) 
 а интервалът, в който се намира оптимумът е същият, като в предходния 

случай. 
3.3. Метод на дихотомията (двуалтернативно разделяне на 

пространството) 
Методът на дихотомията, известен още като метод на деление 

наполовина, се свежда до разделяне на изследваната област на изменение на 
фактора на две равни части, провеждане на пробни експерименти в 
околността на разделящата точка, сравняване на резултатите и отхвърляне на 
по- лошата алтернатива, при което на всяка итерация ширината на областта 
се намалява два, а в някои частни случаи и четири пъти [3]. 

Първоначалният интервал с дължина L се разделя на две равни части, 
след което околността на f(x) разделящата точка се поставят два 
експеримента.   

Условието      (3) ни дава основание да отхвърлим 

интервала f(x) 0 ÷ f . Понататъшното търсене на екстремума  се осъществява 
в интервала f  ÷ ÷ ,  , чиято дължина е . 

   

 
                                  

Фиг. 3.  Метод на дихотомията 
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Новият допустим интервал се разделя на две равни части , след 

което на разстояние ±   от разделящата точка се поставят два нови 
експеримента: 

 и  

Условието   ни дава основание да отхвърлим областта, която се 
намира в дясно от точката четвъртия експеримент. Дължината на интервала, 
в който е разположен максима след провеждане на експеримента е: 

 

 
а) 

      L
            L

         б)
𝐿1

 

 
   

Фиг. 4.  Дължината на интервала след провеждане на експеримента 
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3.4. Метод на златното сечение 
По-бърза сходимост на методите за едномерна оптимизация може да се 

постигне ако интервалът на изследване се дели не на цяло число, както е в 
предходните модели, а на ирационално число. Едно известно още от 
древността съотношение за разделяне на една отсечка на две неравни части 
се получава от израза: 

                                                                 (4)                                                                     

Като имаме предвид уравнение 4 въвеждаме следната последователност 
от отсечки:  

                                  (5)                                            

 след което приемаме, че: 
L= ;  ;  и т.н., т.е. 

 ; = =  и т.н. 
Начинът на разделяне на отсечката е представен на фиг. 4.а. Първите два 

експеримента поставяме в точките 1 и 2 отдалечени от двата края на 
интервала на разстояние  =  = . Ако целевата функция е унимодална са 
възможни три случая на разположение на максимума и на намаляване на 
областта, в която да продължим търсенето.  

 а)  , както е показано на фиг. 4.в. В този случай максимумът 
се намира между т. 1 и края на допустимия интервал. Това ни дава основание 
да отхвърлим интервала0-1                       

 б) ако  , тогава максимумът се намира между началото на 
интервала и т. 2, а интервалът в дясно от т. 2 се отхвърля. 

 в) ако  , максимумът се намира между т. 1 и т. 2, а 
подинтервалите 0 ÷ 1 и 2÷b. 

По нататъшното търсене продължава, като следващите два експеримента 
трябва да се поставят в две точки отдалечени от краищата на новия интервал 
на разстояние . В една от тях обаче (т.2) вече е бил поставен експеримент, 
т.е. тук се икономисва един опит или едно изчисление. По този алгоритъм 
областта около оптимума се стеснява след изчерпване на зададения брой 
опити, до стойността:  

  
; при L= 10, n= 4, R= 2,361                                 (6)                                                 

  
Фигурите, построени от отсечки, свързани със съотношение (5) са се 

възприемали в древна Елада, като символ на хармония. И до днес в 
архитектурата се счита, че представеният на фиг. 4.б правоъгълник се 
възприема най-добре от човешкото око, поради което той е в основата на 
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редица архитектурни решения. Това е причината и за наименование 
съотношението 5 като „златно сечение“  [3]. 

  
3.5. Метод на Кифер-Джонсън с използване на числата на Фибоначи 
Този метод, използващ някои свойства на числовия ред, носещ името на 

италианският математик Фибоначи, е един от най-ефективните методи за 
оптимизация на едноекстремалните целеви функции със зададени граници на 
управляващия параметър. Числата от реда на Фибоначи се получават по 
рекурентното съотношение: 

при                                (7)                                                    
Следвайки този алгоритъм можем да запишем първите няколко члена на 

реда на Фибоначи: 
Таблица 1. Ред на Фибоначи 

 
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

          
 1 1 2 3 5 8 13 21 34 

 
 
Логиката на оптимизационната процедура е същата, както при метода на 

златното сечение- при всяка нова стъпка точката на търсене се разполага 
симетрично на тази от предишната стъпка, така, че двете са на еднакво 
разстояние от краищата на интервала, в който се търси екстремумът [3]. 

Това разстояние се определя по формулата:  
 

 (i=1, 2, …)                                         (8)            

 
Ще илюстрираме метода със задачата за търсене на максимум на 

еднопараметрична, едномодална функция (фиг.5), зададена в интервала 0 ÷ 
10 с помощта на четири опита (n= 4).  

Първите два опита поставяме на разстояние  от двата края на 
интервала, което се определя по формулата:  

=         

От условието   = f(4) > = f(6), отхвърляме интервала 6 ÷ 10, намиращ 
се в дясно от т. 6, а понататъшното търсене продължаваме в интервала 0 ÷ 6. 
За целта определяме: 

=  
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което означава, че следващите два опита трябва да се поставят в точките с 
абсциси 2 и 4. Но в точката с абсцисата 4 вече е поставен експеримент и е 
определена стойността на целевата функция, равна на . Поради това на 
тази стъпка поставяме само един експеримент, в резултат на който 
определяме стойността на целевата функция = f(2). От условието = f(4) > 

= f(2) отхвърляме интервала 0 ÷ 2. Интервалът 2 ÷ 6 може да бъде намален 
двукратно с помощта на последния опит, като се използва логиката на метода 
на дихотомията. Този опит може да бъде поставен или в точката (4 + ) или в 
точката (4 - ). В първия случай ще получим  = f(4 + ) > f(4), което ни дава 
основание да отхвърлим интервала 2 ÷ 4. Във втория случай получаваме  = 
f(4 - ) < f(4), което ни дава същото основание за отхвърляне на интервала 2 ÷ 
4. 

В общият случай ширината на интервала, в която се локализира оптимума 
след провеждане на експеримента: 

= , при L= 10; n= 4; R=2                                    (9)                                                                   

 показва, че този метод е най-ефективен от всички разглеждани 
досега [3]. 

 
3.6. Сканиране с постоянна стъпка 
По същество този метод не се отличава от метода на равномерното 

търсене на екстремум. Ние ще разгреждаме неговия алгоритъм от гледна 
точка на възможностите, които той предоставя за търсене на глобален 
екстремум в дадено направление, които ще бъдат използвани по-нататък. По 
своята логика той не се отличава от методите на равномерното или 
постъпково  търсене. 

При методите на сканирането, които могат да бъдат с постоянна или 
променлива стъпка се осъществява изследване на целевата функция през 
определени интервали на управляващия параметър, наречени стъпки на 
сканирането. Когато стъпката е постоянна от началото до края на 
оптимизационната задача казваме, че интервалът (a ÷ b) се сканира с 
постоянна стъпка. Като се започне от началото на интервала a, се изчислява 
целевата функция във всички точки при последователно нарастване x с  до 
достигане на горната граница b. След сравняване на всички получени 
резултати на целевата функция Q, се приема за максимум най-добрия 
резултат, а съответната стойност на абсцисата  - за негова координата.  

Полученият максимум е локализиран с точност . Естествено е, че 
точността на локализация на максимума е толкова по-голяма, колкото 
стъпката на сканиране  е по-малка, но в същото време броят на 
експериментите или изчисленията  на целевата функция расте. Зависимостта 
между точност и загуби на търсене се определя от:  
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Ако исканата точност на локализация на екстремума е , броят на 

изчисленията на Q(x) e n= 21. Ако , то n= 101. Като имаме предвид 
това съотношение трябва при решаването на всяка конкретна задача да 
задаваме разумна точност на локализация, което съответства на реалните 
технологични изследвания. Методът е лесен за алгоритмизация и позволява 
намирането на глобален екстремум [3]. 

 
4. Заключение 

 Реализацията на услугите в сферата на търговското корабоплаване се 
осъществява на международния фрахтов пазар. Процесите, протичащи в 
световната икономика, търговия и транспортните услуги оказват влияние 
върху структурата и мащабите му [4]. Водени от предизвикателствата на 
глобалната конкуренция, производителите подлагат под непрекъснат натиск 
транспортните оператори да търсят начини за управление на 
корабоплавателните дейности водещи  до намаляване на цената и 
подобряване на качеството на транспортната услуга [5]. 

Използването на представените оптимизационни методи са подходящ 
инструмент за осъществяването на планов и целенасочен процес на търсене 
на най-добрите управленски решения. Познаването и внедряването на 
оптимизацията може да осигури по-ниски експлоатационни разходи, а от там 
и по ниска цена за превоза и устойчиво развитие на корабната компания. 
морските транспортни дейности, изисква познаване на организираните 
процеси на търсене на най-доброто решение, т.е познаване на оптимизацията 
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