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Abstract. The purpose of this paper is to present a cas e study where it is necessary to 
reconsider managerial innovation in governance. In order to achieve this goal we used a 
study on t he basis of three case studies in free software projects and communities. We 
demonstrated that the changes in practice make collaboration and trust difficult between the 
actors interacting in virtual communities where self-regulation is mostly used. 
Keywords: innovation, managerial innovation, virtual community, open source, software 
prodject. 
 
I. Litterature Review 
1. Virtual communities and governance 
1.1. From real to virtual communities 

Communities have widely been studied in the field of sociology and 
psychology to identify how people function together as a group. This concept gave 
rise to many debates, leading to a non-consensual definition of community. For 
this paper and according to the Oxford dictionary we will consider a community as 
a group of persons living in the same place and or having certain particular 
characteristics in common. Whatever the formal definitions could be, a particular 
point must be taken into consideration while addressing communities, which is, 
sharing the same interests. More recently, the interest of communities has moved 
from social sciences, to business sciences, management especially through 
Marketing and business analysis. The study of Schouten and Mac Alexander 
(1995) on a Harley Davidson bikers’ community -their culture, consuming habits... 
- lays the foundation of studies on communities and tribes in business and 
management sciences. 

With the expansion of the internet, leading to changing of social habits and 
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ways of consuming, people can easily exchange information, ideas, data via emails 
or mostly through social medias like Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram new 
kind of communities are created via the internet. Rheingold (1993) clearly points 
out that virtual communities consist of people who are linked not by geographical 
places, but by their participation in online networks. People are no more bounded 
with the constraint of sharing the same geographic location to belong to the same 
community. They can share the same beliefs, ideas, projects, interests and live in 
the same area and or anywhere else around the world. Bagozzi and Dholakia 
(2002, p. 3) defined a virtual community as “mediated social spaces in the digital 
environment that allow groups to form and be sustained primarily through 
ongoing communication processes. ” 

In the phrase virtual community, we can keep the idea of network: network of 
ideas, of people providing information to each other in the aim of meeting their 
common goals through online communications and other collaborative 
applications. Being a virtual community does not exclude the fact that people can 
also meet face to face if possible; it even strengthen relations between members. 
Those e-communities have therefore become an object of study in management, 
because, “other than the social functions of virtual community, another big issue 
of virtual community is its commercial potentials. ”Li (2004). How do v irtual 
communities function? What are their characteristics, how are they constituted? 
How are they handled/managed? What interest for business and management 
sciences studies? 
 

1.2. Characteristics of virtual communities 
Despite the numerous definitions available, we can say with Bakardjieva (2003) 

and many other academics that virtual communities have some founding 
characteristics with real communities in the social acceptation of the notion. 
Therefore, virtual communities appear like neutral context in which individuals 
have the possibility to organize their aspirations and desires which are shaped to 
meet those of whom they are connected with (Ambrosi, Peugeot and Pimienta, 
2005). 

Communities are organized around a set of principles in which members 
should identify themselves before joining and participating in the life and growth 
of the community. Those principles are the DNA of the community, making it 
different to any other community in the same sector. Like every organization, a 
virtual community, let’s say a professional community1 must have its roles defined 
and identified (who does what and when?). Goals must as well be set up (why are 
people gathered? What are the projects on which they are or should be working 

1There are different types of communities, those of kinship, locality, and of mind (Honglei, 2004). We can classify 
communities in 3 other categories: hierarchical communities (with a leader clearly defined and accepted), self-
regulated communities ( with no leader, functions on the participation model of management) and the hybrid 
communities where there is a chef, but group members are independent. The chef has a role of supervision. 

677



on?). Values, beliefs, expectations that define the boundaries of the community 
should also be clearly stated. All those elements constitute of the identity2 of the 
group. The identity of a group can evolve accordingly with environment and time 
to give a sense to collective actions. Contrary to alienation, the idea/concept of 
identity helps in keeping together the differences and particularities of each and 
every individual constituting the group. It is the raison d’être of the group; the 
reason why people are gathered together as a whole. 
Here are some characteristics of virtual communities according to Ambrosi, 
Peugeot and Pimienta (2005): 

- Participation. Members of the group identify themselves to the 
community and its clearly defined identify that’s why they join. There 
could be active and passive members, but the idea of participation goes 
for active members in a n on-hierarchical and decentralized way. The 
community or network does not exist alone, it relies and depends on the 
individuals who decide of what they share and when they do. The level 
and quality of contributions in the network also portrays the implication 
and commitment of members especially in Open Source communities. 

- Interaction between members. There are several connection links between 
people of the same community. A virtual community is indeed a many to 
many communication system. Although the fact of being virtual does not 
exclude face to face contacts, the links via internet through emails, instant 
messages...create interaction between members and even strengthen the 
existing links. 

- The access to the virtual community is universal, simultaneous and also 
untimely as long as the members have internet and appropriate computer 
tools (software and hardware) 

- Engagement and commitment. Being dedicated to the growth of the 
community 
- Identity (see above paragraph) 
While discussing the identity of a community, we mentioned management as 
a key element. The community as every entity can be questioned regarding its 
management. This question also leads to another one: the constitution. How 
are communities created? In our case of professional communities, let’s say 
created by a co mpany for a particular project, the lead will be taken by a 
project manager of the company. How does it function for example in Open 
Source communities, where members are essentially IT professionals, who 
write and share lines of code in their free time to develop the free software. 
The question in this kind of community lays on the duality between volunteer 
and paid programmers. 

2 In our point of view, identity is made of culture, project, objectives (goals), management 
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1.2. E- Governance of the virtual community 
Governance affects the success of a co mmunity and must be defined 

accordingly with the community’s basic characteristics and identity. 
A virtual community needs an appropriate management in order to grow and 

create value, especially in the case of our professional community created by a 
particular company to conduct a project. Virtual communities demand a virtual 
government. This notion has not been properly addressed or studied in the 
business field, but it can easily be related to the use of ICT (Information 
Communication Technologies), in this case, internet and collaborative applications 
to manage and organize the life and interactions within a community online. 

The last part of this paper will provide more insights on the governance of a 
virtual community, taking as example the Open Source Software project. 
2. Managerial innovation 
When we speak about innovation, the first thing that comes to our mind is new 
product, new environment, etc. Thus, generally speaking, innovation is related to 
the technology. It consists of introducing an innovative product or an innovative 
production process. Nowadays, if an enterprise wants to be innovative, to survive 
in the changing environment and to distinct itself from others, it should pay strong 
attention to the innovation, but other than the results of work of R&D or Change 
Management, i.e. it should be in constant search for new methods and processes. 
But where does this concept come from? The concept of Managerial innovation 
was used for the first time in 1981 by Kimberly. Birkinshaw et al (2008) define 
management innovation as the generation and implementation of a management 
practice, process, structure, or technique that is new to the state of the art and is 
intended to further organizational goals. Further they give the exact definition to 
this concept: “Management innovation is a difference in the form, quality, or state 
over time of the management activities in an organization, where the change is a 
novel or unprecedented departure from the past”. 
Further we can find the notions of administrative innovation and organizational 
innovation in the works of Damanpour & Aravind (2011), Teece (1980) and 
Frédéric le Roy et al (2012). The result of latter authors’ work is to fill the gap in 
the literature which deals with the relationship between technological innovation 
and managerial innovation. They present the relationship between managerial 
innovation and technological innovation identifying separately process and 
product innovations within technological innovation. “We consider that 
managerial innovation is the adoption of new management practices or methods 
by an organization in the aim of improving its overall performance” (Frédéric le 
Roy et al, 2012). The way Linux has emerged from the open source can be 
considered as a brilliant example of a managerial innovation of the recent period. 
Managerial innovation has a tendency to influence the classical decision making 
process of the enterprise. They are considered as the means or organizational 
strategies in order to manage the uncertainty (Frédéric le Roy et al, 2012). If you 
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want to create the environment to generate new processes and methods, you have 
to switch to non-bureaucratic way of management. Then to focus on the search of 
new principles, new methods and ways of management. It usually needs a 
confrontation in order to inspire a b ig change. It is very rare or hard to be an 
employee or a manager who will execute his/her daily job requirements 
simultaneously with trying to apply progressive innovative changes. An enterprise 
which is practicing the management innovation will elaborate and constantly take 
advantages of the exploring ideas of their innovative employees. On this point, 
Hamel (2006) supports his idea of accepting the managerial innovation as a major 
innovation and defining the consequences of the influence of this kind of 
innovation on different functions of the enterprise. This point of view is shared by 
Birkinshaw et al (2008) as well. Managerial innovation changes the way the 
managers are trying to achieve business performance objectives by introducing 
new management practices. It is on one hand the invention of a new management 
methods or practices by an enterprise and on the other hand the adoption of an 
existing, but new to the organization, management methods or practices (Frédéric 
le Roy et al, 2012). 
Several authors, as Hamel (2006), Damanpour (2012) interrogate the ability of the 
product or process innovations which create a sustainable competitive advantage 
in a world where the flow of ideas, techniques and capital don’t cease to increase. 
Gary Hamel (2006) distinguishes four corporate innovations, namely, operational 
innovation, product innovation, strategic innovation and management innovation. 
Among these types of innovation the author highlights the place and importance of 
managerial innovation which can create a p owerful advantage and generate a 
revolution in the leadership of an industry. So in the given context all kind of 
technological and product innovations can only express an additional competitive 
advantage. According to the author, technological innovation is less powerful than 
managerial innovation because while the first produces only short-term 
competitive advantages, the second have the ability to produce long-term 
competitive advantages. According to Hamel, managerial innovation is the basis 
for the creation of unique skills and competences for the enterprise. In this matter, 
managerial innovation becomes a new doctrine for performance management. 
“Over the past 100 years, management innovation, more than any other kind of 
innovation, has allowed companies to cross new performance thresholds... While 
operational innovation focuses on a company’s business processes (procurement, 
logistics, customer support, and so on), management innovation targets a 
company’s management processes” (Hamel, 2006).But how to move and apply the 
management innovation? To have a big problem to solve is the beginning for the 
big changes. The bright example of it is GM which became the world’s largest 
carmaker in 1931 with changing the structure of the empire, thus changing the 
organizational management of the empire. Years after this economic activity is 
investigated by David J.Teece (1980) and is defined in theoretical findings as 
administrative innovation. The author characterizes this notion as the diffusion of 
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the “M-Form” structure for big enterprises. “The M-Form organization is a 
multidivisional structure with quasi-independent divisions which are assigned 
profit center standing and which are monitored and guided by a h eadquarters 
organization” (Teece, 1980). On the contrary to Hamel, Teece constants that the 
impact of technological innovation might be beneficial in the field of 
administrative and organizational innovation. 
Some researchers mention different aspects of innovation as types (product, 
process, service, technological, managerial), consequences (for the firm, 
community, economy) and processes (generation, diffusion, adoption, 
implementation), the impact and power of managerial innovation on the other 
aspects stands out, even though it has not received due attention. Managerial 
innovation is applied new management practices and processes, new 
administrative and organizational structures which produce benefits and 
advantages for future development of the enterprise (Kimberly, 1981; Birkinshaw 
et al, 2008). “Managerial innovations have been referred to as organizational, 
administrative and management innovations” (Damanpour and Aravind, 2011). As 
per these authors, organizational innovation reflects changes in organizational 
structure and processes which encourages organizational expansion, 
administrative innovation deals with productivity and success of enterprise’s 
administrative processes and structure/organization and management innovation is 
defined as “new approaches in knowledge for performing the work of 
management and new processes that produce changes in the organization’s 
strategy, structure, administrative procedures and systems”. 
Birkinshaw and al. (2008) introduced four phrase managerial innovation process: 
motivation, invention, implementation and theorizing & labeling, thus explained 
the procedure- development of managerial innovation from generation till 
labeling. 
Some researchers, as Hamel (2006), Birkinshaw and al. (2008) identified at least 
175 compelling managerial innovations. Whereas Frédéric le Roy et al (2012) 
designated 12 significant innovations of the last century: 1) scientific 
management, 2) cost accounting 3) R&D,4) ROI and budget analysis,5) brand 
management,6) project management on a large scale, 7) divisional structure,8) 
leadership development,9) industrial consortia, 10) radical decentralization, 11) 
formal strategic analysis,12) problem solving by employees. At the same time 
Birkinshaw and al. (2008) discuss four distinct perspectives on management 
innovation, i.e. institutional perspective, fashion perspective, cultural perspective 
and rational perspective. So the authors mostly concentrated in the latter, as it puts 
in the center the human aspect and its contribution to work more effectively in 
order to give an innovative solution to the problem that an organization is facing. 
In general terms, the recognition of managerial innovation is not done today. As 
Hamel (2006) indicated, managerial innovation is a major contributor to the 
enterprise’s performance. Further research in the field of managerial innovation 
will definitely contribute to its recognition, and in fact, that of practitioners and 
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researchers who produce it. 
3. Business Model 
3.1. BM of collaborative project (Henry W. Chesbrough « Why Companies 
Should have open business models) 

Project business is important component of companies and firms operating 
mainly on project basis. Project business has some characteristics that make it to 
differentiate from the other types of firms, such as the content of various projects, 
the activity area of projects, time limit for each project, lack of common standards, 
as well as, applied business models. Especially business models take the crucial 
part in implementation of projects, thus in whole organizational process, involving 
the actors of all levels of the project on the basis of equal responsibilities. 

The business model concept takes it roots from the results of research on the 
theory of business as well as business idea. 

The project is the means of proposition and exchange of value between all 
stakeholders, whether in case of single firms or business networks. Therefore, 
organizational process of project provides the requirements which elaborate the 
progress (development) of business model. 

Many authors gave different definitions and underlined different 
characteristics of business model, nevertheless the relation between business 
models and project business remains undeveloped. 

Wikstrom et al (2010) state that business model constitutes a connection 
between strategy and operations, thus occurs in projects, firms and networks. As 
business models bypass the inter- and intra-organizational boundaries of the 
project and the involved firms, it boosts the partnerships between the stakeholders. 

“Recent progress in the conceptual development follows the practical insight 
that business models need to change over time if firms are to achieve sustained 
value creation” (L.Achtenhagen et al.,2013) After a certain period of successful 
progress if the firms don’t modify or change their business models, they might face 
the possibility to fail. Here different authors speak about sustained value creation 
which is a consequence of continuous challenging of the existing business models. 
Business models themselves are not stagnant. In this regards Demil and Lecocq 
(2010) investigate in their article the dynamism initiated by the interactions of 
different business models. 

The change of business models can also be nourished from exploring new 
business opportunities. Concerning this subject, Demil and Lecocq (2010) indicate 
competences and resources to be major building block of business models. 
Essential elements of dynamic capabilities is determined to be organizational 
processes that is re-structured by market and technological changes. 

Speaking about a project management in a b road sense, we should also 
mention collaborative project management. 

 
4. Project Management 

It is more than semi centenary that Project Management began functioning as 
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a considerable and important field of management. Project Management bypass 
the sphere of application as construction and engineering and changes its research 
direction towards the education and other fields of management. It is no more seen 
and a technical subject and is widely in correlation with different management 
disciplines. “Project Management is designed to provide sustained, intensified, and 
integrated management of complex ventures” (Arthur G.Butler Jr.,1973) The 
authors explains that the successful implementation of the project depends also on 
full responsibility of the project manager who should, in his term, ensure 
consistent execution of a project with overall decision of top management. A 
project manager should have a position of supportive leadership even though he 
might not take part in decision making stage. A certain autonomy and well 
determined superior-subordinate relations at work is accepted to be the 
characteristics of a supportive manager. However, this position should be handled 
cautiously as team members might see in project manager “the execution means” 
of top management. The collaborative work of managers and specialists of 
different disciplines can develop the conflicts in the project performance process. 
So the task of project manager is to strengthen the team spirit by encouraging all 
involved parties to collaborate and to ensure the equal review of everything. 

In general, the attitude and behavior of team members in project performance 
process vary in relation to interactions of professionals of similar or different 
disciplines, internal and external managers, etc. So it is largely due to the 
managerial capacities of project manager that the professional of different 
disciplines as well as other stakeholders of the project could work in cohesive 
team spirit in the changing environment. The results of several researchers show 
that some specialists have complaints on appreciation and reward variables of 
management team. To be one part of project team and to acquire certain 
managerial and technical competencies might intensify team member satisfaction, 
if individual recognition would not be in priority. 

As a result of advance achievements in research in the given field, J.Rodney 
Turner, Frank Anbari and Christophe Bredillet (2013) present nine schools of 
thoughts of project management in their article. 1) The Optimization School is 
defined to be the oldest and its objective is to ensure the timing, cost wise progress 
and right planning of the project in order to attain the desired results. As it is  
treated as a system, the sequence of project can be foreseeable. 2) The Modelling 
School englobes the each element of Project Management which are fragmented to 
be investigated and united in order to have the whole picture. This school is 
considered as a mirror which reflects the project as well as our understanding of it. 
3) The Governance School deals mainly with relationship between the 
stakeholders and studies the mechanisms of a governance of the project. This 
school covers three main spheres, as the principal-agency relationships between 
client and contractor; transaction costs associated with projects and mechanisms of 
governance of projects; and is considered to be accepted as a legal entity with the 
emergence of new concept of the project where it is viewed as a t emporary 
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organization. 4) The Behavior School investigates the project as a social system, 
focusing mostly on leadership and communication and HR issues of the project. 
As a result of globalization and heterogeneity of projects, the research continues to 
be concentrated mostly on human aspect and knowledge sharing aspect of project 
management. 5) The Success School deals with success and failure of the project. 
Several researchers speak about the influence of team performance, innovation 
processes, project risk management practices to the success of the project, thus 
ensuring the durability of value of project management. 6) The Decision School 
approaches cultural and political issues of the projects, mainly questioning the 
outcomes of early stage decision making and information processing. 7) The 
Process School is considered to be the “road map” of the project implementation. 
Project lifecycle, management life-cycle, risk management and integration 
management are derived from this school. 8) The Contingency School investigates 
the differences of each project and the importance of the right choice of 
management processes and leadership styles as per need of every project. 9) The 
Marketing School deals with mainly internal marketing of the project, i.e. 
presentation and validation of project by senior managers and the interaction 
between client and supplier. 

Even though all these schools deal with the specific part or process of project 
management, they constantly interfere in the context of project performance 
process. The result of research progress on different spheres of management 
disciplines gave the source to the development of project management and the 
improvements and novelty in this field began to be used and applied in marketing, 
innovation, technology management and in other fields of management. 

Successful project implementation demands the team members to look 
constantly for innovative processes, to develop technical capacities, etc. 
Nevertheless, the project timing remains one of the efficient indicators of project 
success. Project life cycle begins with creative idea generation, passes by 
innovative development of this idea and with programmed process ends up with 
ready product. Meanwhile time and value are significant variables in project 
performance, still depending on global aim and objectives of the stakeholders of a 
project. 

“Projects can thus be understood as political ventures that reflect collective 
agreements about a d esired future” (Gloria E. Vela Mantilla, 2010). Applying 
change management practices at different levels of project performance process 
can be resulted with prospective approach of project design. 

Disagreement and dispute can easily be identified in project execution 
process. Arthur G. Butler Jr.(1973) classifies two types of conflict in this process, 
the first which is related to the change, the second is related to combination of 
efforts of professionals from different disciplines. The change, in general terms, 
can anticipate advanced knowledge and intelligence. “Project Management does 
provide a structural alternative for adaptation to change and the coordination of 
significant new organizational undertakings “ (Arthur G. Butler Jr.,1973). In this 
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regards we should mention the positive impact of innovation. In relation to the 
project management, we can define emergent or a p lanned style of project 
management: “An emergent style involves facilitating team members’ creativity, 
flexibility and improvisation and a planned style provides managerial discipline 
and direction” (Marianne W. Lewis, M. Ann Welsh, Gordon E. Dehler, Stephen 
G. Green, 2002). By prepared conceptual framework the authors explain 
corresponding approaches of each style. Emergent style managers look for 
involving of every team member, in this way, facilitating innovation from bottom 
up. On the contrary, planned style managers prefer top-down process, thus 
supporting the best controlled project conduct. Further to this conclusions, the 
studies showed that emergent style is remarkable at the early steps of a project, as 
managers accompany the idea generation towards to implementation of a project, 
which might also encourage improvisations and fluctuations in this process. 
Whereas the planned style managers keep the close control and execute frequent 
monitoring during project progress in order to be assured to stick to the planning, 
even though at the end it ends up to be a routine. 

If the emergent style of project management can give a solid background and 
ensure the project innovation by exploring new technological and managerial 
concepts, the planned style can ensure the project efficiency by providing exact 
schedule and budget frames of project. 
 
II. Governance of Projects and Open Source Software community 
2.1. The actors of Open Source Software projects 

Free software projects and communities have multiple stakeholders with 
different and various interests. In this diversity of heterogeneous actors (Zune et 
al., 2011) we can mention on the one hand the economic actors (software 
publishers, distributors, service providers, customers wishing to distribute their R 
& D costs) and on the other hand non-profit actors (foundations and volunteer 
developers). The latter is the source of free software. This movement began on the 
basis of activist and ideological claims. According to this approach, the volunteer 
developer contributes through passion in order to advance his cause and with a 
total disinterest/disincentives (compensation, recovery for commercial purpose); 
disinterestedness here appears as a key element that represents the base of "virtual 
communities" [Proulx&Latzko-Toth, 2001].The challenge in this context for open 
source actors is to define and implement policies that are sufficiently shared, 
anticipated and sufficiently effective to facilitate coordination and collective 
action (Zune et al., Ibid ). Besides the two main categories of volunteers that we 
have mentioned, we have the increasing number of institutional actors (the State, 
local authorities, administration). For the latter the benefit of open source projects 
are justified by the fact that on the one hand, free software is a dissemination of 
knowledge and on the other hand free software is a source of job creation and 
strategic interdependence. 
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2.2. The governance of value co-creation in Open Source Software Project 
For some years now, several Open Source collaborative platforms have 

emerged in order to provide solutions to the issue of governance of collaborative 
Open Source projects. (Muselli, 2007; Belketoum, 2009, 2014). These authors 
indicated that the effective governance of Open Source projects should be based 
on trust. Our report reviews here an old common saying in human relations that 
quotes the fact that within collaborative projects or networks, it is  necessary to 
create or cause and maintain a favorable trust context. In order to guarantee this, it 
is necessary to have conflict resolution tools, sanction mechanisms, commitment 
definitions to deter non-confidence behavior (Loilier and Tellier, Ibid, p.8). In 
addition to network coordination mode in open innovations, the authors propose to 
develop system of sanctions and crisis regulations. They claim that "in order to 
limit the risks of unilateral appropriation, more broadly opportunistic behavior, 
network actors should socialize their trade/exchange, i.e. to enroll in a s ocial 
group that has its own operating rules, customs, rites". According to them we 
should develop a strong degree of socialization which on the one hand" increases 
the cost of betrayals by increasing the economic cost (excluding future projects) 
symbolic and social costs (excluding own events in social groups); on the other 
hand, it e nsures the optimality of regulation by donation as the opportunistic 
behavior will be punished even in the absence of a formal contract."  T hese 
practices if implemented will deter the urge of value diversion (Belketoum, 2011) 
and thus balancing the relationship between the actors. Moreover, as Ferrary 
(2002) said, the fact of exposing cheaters is a double penalty, because it will 
encourage each member to reject any new collaboration with the latter. In addition 
to this network coordination, some authors propose a kind of tangle with 
coordination via market and hierarchy (Bradach and Eccles, 1989; Brulhart and 
Favoreu, 2003; Loilier and Tellier, 2004). Indeed whatever the good faith of the 
present actors, it is necessary to establish governance arrangements and 
reciprocity to ensure fair trade and avoid unpleasant surprises. For this reason we 
must establish contractual clauses in addition to informal adjustments (Poppo and 
Zenger, 2002). These provisions and rules will govern within the community three 
phases: to give, to receive and to return (Perroux, 1960).It is the uncertainty of 
reciprocity which lays the doubts on the balance of relationships and ensuring the 
trust. Thus we should find the mechanisms of confidence. This made it difficult as 
most of free software projects are partly implemented through remote 
collaboration via the Internet. However, for some projects, physical and regular 
meetings are organized in order to enable stakeholders to meet and solve some 
problems related to difficult collaboration to manage remotely. The atmosphere 
and collaboration are not always excellent between the actors whose mode of 
operation is often caricatured as the "bazaar" (Raymond, ibid.). Thus the actors are 
confronted with the issue of governance of the creation, evaluation, sharing and 
value capture. Therefore they need to find a balance between the need of control 
and put forward of trust which is one of the foundations of success of this type of 
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collaborative activities (Foray and Zimmerman, 2001; Bouchez, 2014). 
 
III- Results and discussion 

In this section, we discuss the qualitative method used to provide the results 
presented in this article. We shall start by presenting our case studies and the 
methodology used to analyze the collected data; and then the principal results. In 
the last part of this section, we will compare our results with the mobilized 
theories. 
 
3.1. Used methodology: Case study methods and results 

Case studies appear to be the best way to capture the specificities of projects 
and Open Source communities. Thus, to cover all the defining features in terms of 
practices in the Open Source area, we have selected three case studies. The first 
deals with the question of co-creation of value between different organizations 
(companies -small and big-, research laboratories) in a funded R&D Open Source 
project. The second case study analyses a p roject led by a s oftware editor. The 
company must indeed manage all interactions with the developers and users 
communities around the project. The third case, more «community-friendly» is 
managed by physical persons who must collaborate under the control of a 
foundation. 

We made 52 interviews of professionals (nearly one hour and a half each). 
The data collected have been proceeded through the thematic and lexical analysis 
approaches with the Nvivo10 software. 

Our study helps to point out the strong changes in the ways of collaborating 
within Open Source Communities, due to the constant industrialization of the 
activity. 

Relations between actors which were then managed virtually and or from a 
distance are nowadays questioned, giving place to more face to face relations. 
Those new kind of relations in «virtual» communities strengthen faith, confidence 
between actors of the group in a changing and economically and financially 
demanding environment. A revision of practices and managerial innovations in 
governing this kind of virtual communities, must be considered 
 
3.2. Confrontation of results and discussions 

In the Open Source community projects such as our case study 2 (OpenOffice 
project) where the most actors intervene without remuneration, the remote 
meetings are generally used, and this is to reduce operating costs. However, the 
sub-project leaders express their willingness to have physical meetings with 
members of their teams in order to increase the confidence and cohesion which 
cannot be found in the case of remote collaboration (Von Hippel, 1998). In the 
absence of these physical meetings the project should be very well structured 
(Ralletet Tore, 2001). We agree with Lureyand Raisinghan (2001) that this 
requires a s trong clarification of goals that will increase the efficiency and 
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creativity of these virtual teams. In order to achieve this, it will be necessary to 
adopt new management practices or methods by an organization in order to 
improve its overall performance as suggested by Le Royet a/.(2012). This will 
make it difficult because in virtual communities such as those around the 
collaborative Open Source projects, formal control is limited (Meyer et Montagne, 
2007). We can explain it in the light of observed practices in our case study 3 
where tele work is recurrent and in which the interviewed actors think that it is 
better to preserve the social capital related to trust (Ambrossi et a/.2005) and in the 
spirit of Open Source instead of substituting it to incentive and control instruments 
(Meyeret Montagne, 2007). These authors as well as we ourselves joined the ideas 
of Raymond (1998) who thinks that the developers in the open source must have a 
certain degree of freedom in their work. 
 
Conclusion 

There is a strong modification of the "identity" in the Open Source: the Bazaar 
and virtual and informal collaborations are now leaving room to organized actors 
consortia in order to work together with confidence. This change of the identity 
questions the sustainability of Open Source business model that was developed 
respecting the original principles. Most Open Source projects are gradually 
approaching to the structured and formalized models in which the contributions 
are regulated and decision-making is simplified in order not to have "endless" 
discussions that result in blockade of the status quo: the bazaar is questioned. The 
funding of collaborative R&D Open Source projects reduces the degree of 
openness of collaboration in those communities where it is used to be functioned 
much more virtually. These communities, which are more frequently used by 
Open Source actors as contribution, release and outreach collection tools are very 
important to analyze and understand the dynamics of such a project.   
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Abstract. Many products based on new technology have become a part of everyday life of 
consumers. New technology is related to a number of electronic media, linked to a computer 
or a computer network, internet of things. New services, new storage media and new types 
of digital content are included in the definition of new technology. In this article we claim 
that the concept of a user of technology could be approached from the consumers’ point of 
view by allowing them to create the definition. The concept of a user is not a fixed 
definition, but the approach invites consumers to interpret it. 
Keywords: technology, discourse analysis, marketing.  
 
1. Introduction  

Two research orientations dominate the research on the consumption of 
technology. They include the statements that technology shapes people's lives and 
that the people shape the character of technology. The view that technology shapes 
people’s lives is most visible in the studies based on the paradigm of logical 
empirism. The studies based on the paradigm of subjective worldview often 
support the statement that the people shape the character of technology. The 
differences of these two views will be discussed in the following sub-chapters to 
demonstrate how consumption of new technology can be approached theoretically. 
The view that users adopt and adjust to new technology is compared with its 
somewhat opposite view, which proposes that the technology can be seen as 
socially shaped and, therefore, the consumers themselves have an active role in 
defining the users of new technology. 
 
2. User and Technology 

The consumption of new technology is often seen as deterministic, something 
that comes from outside and what people adapt to [1]. However, it can also be 
approached through interpretation [2]. Hence, the consumption of new technology 
can be seen as part of social reality. It is an important part of the system, where 
social reality is produced, negotiated and changed. The interpretative approach can 
bring marketing managers closer to the consumers and provide useful insights [3]. 
Although the importance of knowing and understanding the user of new 
technology has been amply documented in previous research, the discursive ways, 
in which the social construction of the user is accomplished, have received less 
attention.  
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Technology can be approached through three different meanings:  physical 
objects, objects in conjunction with related human activities and knowledge [4]. 
Definitions of technology vary through time and place, but it is common for them 
to distinguish between its human and non-human elements [2]. Non-human 
elements correspond the technical characteristics, whereas human connotates the 
social factors. Studying technology in a society is relevant, because technology is 
not a separate sphere from social life, but constitutive to society [4].  

A growing body of research emphasises the need for collaboration between 
social and technical factors at the level of discourse [5, 6]. The selected 
interpretative approach enables the researcher to turn the dualism of the technical 
and non-technical dichotomy into a topic rather than just a resource to be drawn 
upon. Thus, the consumption of technology can be seen as a catalyst for changing 
conceptions of the nature of a consumer, because the coexistence of both technical 
(e.g. the use of technology) and non-technical (e.g. the user) issues can become the 
object of study.  
 
3. Discourse analysis as research methodology 

This research is positioned into the paradigm of the subjective world. It makes 
the assumption that individuals construct their social reality. The social reality is 
not constructed in a concrete sense, but it is  a construction that comes from 
individuals’ subjective and intersubjective experiences. The reality is constructed 
through talk and text in a social context. The metaphor of “language and text” sees 
that spontaneous talk and text reflect the culture, because they are a p art of a 
continuous system of social meaning. The selected research paradigm sees that the 
meanings are best studied as a dynamic and changing process that is not absolute 
and cannot be measured [7].  

This kind of research emphasises the diffusion of technology [1, 8], innovative 
decision processes [9], technology acceptance and adoption models [10, 11, 12] as 
well as comparison of pre- and post-adoption [13]. Special attention has been paid 
to the use of new technology at home [14] and the growing use of the Internet [15, 
16]. The users of technology can be seen as producers of meanings related to 
technology [17]. Although talk about the technology may seem to be based on 
facts, the technology is, nevertheless, communicative and textual. 
 
4. Marketing and Technology acceptance 

In the field of marketing, the research on new product diffusion has focused on 
the adoption perspective. This can be called the adoption-diffusion paradigm. It 
examines the process through which an innovation reaches a cr itical mass of 
adopters, the diffusion is accelerated, and innovation is considered to be successful 
[8]. An adopter is a person who continues to use the innovation after its initial 
purchase. Diffusion is a process by which an innovation is communicated through 
certain channels over time, among the members of a s ocial system [1]. The 
diffusion theory and understanding the characteristics of innovations has also been 
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used as a tool to explain failure of new technology, for example smart cards [18]. 
In the adoption-diffusion paradigm, the consumption of new technology is seen as 
deterministic, as something that comes from outside and what people adapt to. 

The adoption process of new technology focuses on the stages that individual 
consumers go through when making a decision to accept or reject an innovation. 
Rogers’ model about the diffusion of innovations, dating back to 1962, has been 
repeatedly demonstrated to explain how innovations enter a social system [1]. It is 
widely recognised that not all consumers try or adopt an innovation at the same 
time and that some innovations diffuse much more quickly than others.  

Developing on the belief that individuals differ in their readiness to adopt new 
technology, five types of groups have been identified: innovators, early adopters, 
early majority, late majority and laggards. Early adopters, early and late majorities 
and laggards have progressively less interest and less knowledge about an 
innovative product and less confidence in their own judgement about its adoption 
[1]. The detailed profiles of the consumers can be used to present adopter 
categories on the basis of demographic, socio-economic and personality 
characteristics [19].  

The current research in the adoption-diffusion paradigm could be extended 
with studies about the user and the use of new technology. Hence, instead of 
predicting the formation of adopter and user segments, it could be studied how the 
consumers define the concept of a user. This means that the interest would be to 
follow a situation where dynamic and social interactions influence the discussions 
between people. The perspective of the social shaping of technology is that the 
needs become shared, understood, and socially accepted in social negotiation 
processes [4]. The perspective is critical of both technological determinism and 
linear models of the diffusion of innovations.  

The concept of a u ser is fundamental to much of the research and practice 
related to the technology consumption. The conceptualisation of consumption of 
new technology has been driven by individual preferences. The research has 
focused on the decision-making process and emphasises the singular buyer or 
decision maker [20]. These theories concentrate the individual as locus of the 
meaning [21] and tend to de-emphasise the role of social context [22]. As a result, 
inherently individualistic models have been developed, although it was noted in the 
previous literature review that new technology is embedded in society from its first 
stages of development and not only in the diffusion stage. Thus, social constraints 
play an important role in the shaping of technology as well as the use of new 
artefacts.  

The studies reviewed earlier have improved the understanding in marketing of 
how well new technology fits the consumers using it. However, the research 
approaches based on an individualistic user concept are narrow. Although they 
share the understanding that social constrains and social context are important, they 
rarely focus on the importance of socially shared discursive practices that create 
social, interpersonal reality. 
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In this research, the interpretations were guided by ideas related to the earlier 
presented theoretical framework, as the theoretical background of the study 
suggested consideration of different meanings in the research material. However, 
because the research is data-driven in its nature, the final theoretical linkages can 
only be formed after the data analysis, not prior it. In a similar way, the central 
concepts of the research, like the concept of a user of new technology, were raised 
from the data analysis and not strictly driven from the theoretical framework.  The 
interpretations were also related to other frames of reference, like the background 
of the Finnish culture and researcher’s working experience in the field of new 
technology. These were discussed in more detail in the chapter about reflexivity.  
 
5. Users of technology 

The use of focus groups as a research method was a successful choice for the 
purposes of the research. The participants talked and responded to each other, 
compared experiences and reacted to what other people in the group said. In a 
focus group, a debate is open and accessible to all and, therefore, it can represent 
the public sphere. To this extent, a f ocus group offers a more genuine social 
interaction than an in-depth interview. Debates in the focus groups were based on 
rational discussion, but the idea of rational was not that of logic and unemotional. 
Instead, the debates were exchanges of views, ideas and experiences. Based on the 
experiences from this research, the use of focus groups is a lucrative method for 
research that is based on social constructionism, as social constructionism 
emphasizes the importance of social reality and its construction.  

The research can be questioned for its capability to capture what participants 
‘really’ think or whether discourses and actual behaviour match each other. 
However, the problem goes deeper than this. It can be questioned whether people 
actually have definite, unambivalent conceptions or values and attitudes that can be 
explicitly expressed at all. A particular strength of the selected research paradigm 
is that it recognizes both the constitutive force of discursive practices and, at the 
same time, it recognizes that people are capable of exercising choice in relation to 
those practices.  

Validity, generalisability and reliability of this research should be assessed by 
the terms and methods suitable for qualitative studies. An approach based on social 
constructionism does not reject the concepts of validity, generalisability and 
reliability, but reconceptualises them in a manner that is relevant to the selected 
research approach. The selected approach views that the concepts of knowledge 
and truth are relative to a specific theoretical framework and culture. The 
knowledge gained with the selected approach should not be evaluated with the 
dimension of objective truth, but with the dimension how interesting it is 
theoretically and how coherent it is.  

An important criterion for reliability in discourse analysis is how well the 
indicated interpretations are justified and argued. This is called the transparency of 
the data. Therefore, the methodological chapter included an explicit description of 
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the research process. The analytical paths of data analysis were described for the 
reader to show how the conclusions were drawn. In addition, the aim of the data 
analysis in chapter four and five was to achieve as coherent analysis as possible 
with systematic and comprehensive use of the chosen analytical concepts that were 
discourses, interpretative repertoires and themes. 

The interpretations have been persistently checked to validate them. The 
process of interpretation included checking the data for and against interpretations 
and critically evaluating the interpretations. They were also discussed with 
colleagues in several workshops. Discussions with colleagues introduced new 
viewpoints that elaborated interpretations. Plenty of quotations from the interview 
data were included in the study so that a reader could estimate the validity of 
interpretations and assess the quality of conclusions. The analysed focus group 
discussions were true in a s pecific environment, experienced and presented by 
certain participants. It would be hardly possible to repeat the conversations 
literally. The capability to repeat the study in qualitative research means that the 
analysis of the data and the ways, in which it was interpreted, are described so 
explicitly that another researcher can agree with the interpretations. 

The findings of the research argue how a user can be constructed from several 
perspectives, using different interpretative repertoires. The interpretative 
repertoires were based on researcher’s interpretation and on the terminology of the 
interviewees. First, the interpretative repertoires were identified from the research 
data and their contents were examined. Answering the first sub-question “what 
discursive practices can be used to construct a user of new technology?” led to the 
identification of five discourses that included several interpretative repertoires. 
Together, they portray the discursive practices that can be used to construct the 
user of new technology. There are three perspectives on user’s position. Firstly, a 
user can be perceived as an individual. Secondly, an individual user can belong to a 
group of people. Thirdly, a u ser can be perceived as a part of larger society. 
Accordingly, the perspectives are named individual, interpersonal and societal. The 
three perspectives of user construction are presented in Table 1. 

From the individual perspective, a user experiences new technology and uses 
it as an instrument for self-extension. The discourse of experiences pays attention 
to encounters that a u ser goes through with new technology. It constructs an 
experiencing user. The interpretative repertoires of the discourse deal with affect, 
preference and involvement. With these interpretative repertoires, consumers can, 
for example, discuss how a user can experience frustration or pleasure or get 
addicted to new technology. The discourse of self-extension constructs a user who 
extends herself or himself with new technology. The discourse includes 
interpretative repertoires called premises for use, adjustments and achievements. 
These interpretative repertoires construct a user who, for example, uses new 
technology as an instrument, modifies it or has negative consequences due to new 
tec 
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                                 Table 1. Perspectives of user construction 
 

Perspective: Discourse: Interpretative repertoires:

Experience         
 Affect,                                   

Preference,           
Involvement

Self-extension        
Premises for use,                 

Adjustments,                      
Achievements

Interpersonal Social distinction
Reasoned user, 
Shallow user, 
Critical user

Fundaments of a society
Technological progress,          

Shared values,        
Connections to people

Fragmenting society  
Position in a development, 

Patterns of life,                                  
Human factors

Societal

Individual

 
  

From the interpersonal perspective, a user is socially distinguished in relation 
to other people. The interpretative repertoire of a shallow user claims that some 
users do not have the right grounds for use or doubts that some users do not use 
new technology properly. For example, a shallow user can be constructed to be a 
person who does not know the functionality of new technology well or is not 
interested in using it for goal-oriented tasks, but for fun. For a shallow user, new 
technology is means to have pleasure or to impress others. The interpretative 
repertoire of a critical user challenges the grounds to be a user and to act as a user 
of new technology. For example, a critical user can be constructed to be a person 
who is concerned about the results of a technological progress.  

From the societal perspective, a user is a part of society and influenced by the 
fundaments and changes in society. The discourse of the fundaments of society 
discusses socially shared principles and assumptions. It constructs a user who is 
part of society. The interpretative repertoires of the discourse deal with 
technological progress, shared values and human factors. They go through the 
history of technological development, compare the importance of individualism 
and collectivism or describe a user’s connections to other people. The discourse of 
fragmenting society pays attention to changes in society and in human life. It 
constructs a user who acts in fragmenting society. The interpretative repertoires of 
the discourse pay attention to a user’s position in technological development and 
discuss human factors and patterns of life.  

To conclude, the identified interpretative repertoires show how the user 
construction is rooted in the notion of an individual user and broadened to 
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interpersonal and societal levels. The findings demonstrate how consumers can 
construct the user of new technology from various perspectives. The findings argue 
that the concept of a u ser is a multifaceted and dynamic social construction and 
that consumers play a relevant role in shaping it. This perspective goes will with 
the post-modern consumer theory that perceives consumers as producers, who 
themselves create new innovations in relation to new product or service usage. The 
notion further suggests that consumers are not merely passive end-users, but should 
be seen as co-producers and innovators in a product development process.  
 
6. Conclusions 

Firstly, the research can be used in practice to offer marketers understanding 
how consumers define user constructions discursively. As it was argued in the 
research, defining the user of new technology is important from the point of view 
of marketing practice. The manufacturer can use different user representation 
techniques. There are, for example, market surveys, prototype testing and feedback 
gathering, during which the potential adopters might be integrated into the 
development process of new technology. These user definitions are often based on 
statistical studies that are based on the sales of existing products. The findings are 
then compiled to identify potential target populations and needs of user for a new, 
improved product or service. This kind of user definition is certainly correct in the 
sense that it measures the actual and existing user characteristics of customers who 
use new technology.  

What is comes to innovative products and services, their first users could 
provide the marketers with first-hand experiences and user feedback. The first 
users are important for the company, because they often innovate new ways of 
technology use. They often also act as opinion shapers among rest of the users. On 
the other hand, the potential and reluctant buyers could form a suitable user group 
for an interview for those products and services that have been on t he markets 
already for a while and seek to expand their customer base with improved 
customer understanding that the interviewing of late adopters could provide. The 
results can be used already in a product development phase, when companies are 
defining their offering portfolio and internal positioning of the offering. The 
selected marketing messages can then be tested before new products enter the 
markets and, finally, feedback can be collected with the same research approach 
from the actual buyers and users of the product. This way, the consumers are 
involved and act as co-producers through the whole process of developing an idea 
to a new product or service.  

Secondly, the research offers marketers understanding of the diversity of 
socially shared user constructions. These social structures were identified and 
discussed through the analysis of interpretative repertoires and themes of user 
constructions. The research noted that the existing social structures could constrain 
the way new technology is interpreted and implemented in a society. Therefore, it 
is important to understand how marketing practitioners can affect the social market 

697



structures in and through language. The research offers managerial implications on 
this area, as the discursive user constructions were the focus of it.  

Thirdly, the findings serve as a tool to improve marketing communications 
related to new technology marketing, because marketing practitioners can use 
marketing appeals that position their products as socially desirable. Given that the 
attributes of a product are under the control of marketers, then an understanding of 
the knowing consumers’ perspective comes interesting and valuable information. 
With this information the marketing managers may tailor product demonstrations, 
marketing efforts and training programs to positively emphasize the most 
important user constructions that consumers interpret. Selecting the most important 
discourses and emphasising them in both internal and external marketing material 
could lead to more unified marketing message. It could also help to train sales 
personnel, as the discourses are socially shared and, thus, relatively easy to 
communicate to others. Since, the discourses are culturally dependent, global 
marketing programs should fine-tune their messages according to local area, 
although the core idea of the marketing message would still remain the same. This, 
in turn, should increase the likely effectiveness of marketing actions. 

The results of the research demonstrate how especially the discourses of 
experience and self-extension were popular among the consumers and could be 
emphasised in marketing of new technology, too. These discourses constructed the 
user from an individual perspective. They focused attention to use experiences and 
concrete benefits of new technology use. Although the individuality-emphasised 
discourses seemed to be dominant, there were interpersonal and societal 
perspectives as well. They should not be neglected in new technology marketing, 
because also these perspectives are important for consumers. To summarise, the 
results argue for a closer examination and understanding of the discursive 
constructions in order to advance marketing in practice. 
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1. Вступление  

Стремительно меняющийся мир вокруг нас настойчиво требует 
постоянного самосовершенствования,  так как  мировой экономический кризис  
"выбраковывает" слабых и нерешительных. В современной 
конкурентоспособной экономике, основанной на знаниях, инновации являются 
решающим фактором  ее развития. 

Целью данной публикации является исследование и анализ опыта 
функционирования высших учебных заведений и факторов формирования их 
инновационности; систематизация проблем приоритетов украинского 
образования;  разработка рекомендаций для  повышения конкурентного статуса 
национальной образовательной системы в условиях формирования глобальной 
экономики и проведения реформ.  

Объектом исследований является украинская высшая школа и ее 
возможность использовать  конкурентоспособные инновационные технологии  и 
эффективную систему подготовки специалистов для вхождения Украины в 
европейское научно-образовательное пространство. 

В  научной литературе особое внимание сосредоточено на том, что 
инновационные подходы к обучению студентов должены быть системными и 
охватывать все аспекты учебно-воспитательной работы при подготовке будущих 
специалистов. Проблемам инновационного развития  высшего образования и его 
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конкурентоспособности посвящены научные работы украинских ученых Т. 
Боголиб, М. Ваниевой, И. Вахович, Б. Данилишина, С. Ерохина, М. Згуровского, 
С. Квит, К. Павлюк, Ю. Петруни, Н. Ушаковой, С. Юрия и других. Среди 
зарубежных исследователей данные вопросы активно изучают Л. Амстронг, Ф. 
Альтбах, И. Лернер, Дж. Мартин, Л. Свенсон и др.  

Авторитетные исследовательские центры The Center for Studies in Higher 
Education at UC Berkeley, The Center for International Higher Education (при 
Бостонском коледже), The Center for Higher Education Policy Studies (при Школе 
менеджмент и управления в университете Твенте), The Center for World-Class 
Universities of Shanghai Jiao Tong University и другие уже давно  
сконцентрировались на анализе и прогнозировании стратегического развития 
высококонкурентных мировых университетов.  

Известный американский ученый, директор Центра международного 
высшего образования  при Бостонском коледже Ф. Альтбах,  отмечает, что 
именно "прорывная" исследовательская деятельность и инновационность  
характеризуют, в первую очередь, конкурентоспособность высшего учебного 
заведения, кроме того  научные исследования должны тесно переплетаться с 
учебным процессом, при этом условия для проведения университетской научной 
работы должны быть адекватными, с наилучшими по мировым стандартам 
оборудованием, лабораториями, библиотеками [1]. 

Во всем мире возрастает роль знаний как основного показателя 
экономического развития и глубокой трансформации науки и всей системы  
высшего образования. Вместе с тем, консерватизм в украинском высшем 
образовании, уменьшение финансирования высшей школы , нестабильность в 
стране и многие другие факторы тормозят развитие системы образования и 
соответственно, ослабляют уровень профессиональной компетентности 
выпускников.  По данным  ЮНЕСКО Украина обладает достаточно высоким 
уровнем развития человеческого потенциала, более 38% украинцев получили 
высшее образование, хотя в рейтинге страна значительно отстает от  мировых 
лидеров -  Норвегии, Австралии, Швейцарии и других [2].  

 
2. Инновации и их эффективность в системе высшего образования 

Понятие «инновации» стало повсеместно используемым термином,  
который определяется как нововведения, привносящие положительный 
экономический и социальный эффект. Эти нововведения могут быть как 
технологическими, в виде продукта или технологического процесса, так и 
управленческими в виде бизнес-моделей, методов управления. Инновации 
являются важной составляющей конкурентоспособности страны: они делают ее 
экономику эффективнее, повышают качество жизни ее граждан, поднимают 
престиж государства на международной арене.  

Нововведение необходимо рассматривать в социальном и психологическом 
аспектах: как создание объективно нового продукта, социально значимого для 
общества, а именно: разработка концепций, открытие объективно новых идей, 
процессов или явлений, значимых для общества, технологии в новых сочетаниях   
инноваций (модернизация, модификация и рационализация), а также как 
инновационную культуру т.е. меру восприимчивости организации к 
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нововведениям (опыт внедрения новых проектов, политика менеджмента в 
области инноваций, отношение персонала к инновациям). Это позволит  
добиться в сфере экономики - ускорения и повышения эффективности 
внедрения новых технологий и изобретений, а в сфере образования - содействия 
раскрытию инновационного потенциала личности и его реализации. 

Инновационный потенциал развития образования в Украине представлен 
совокупностью различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, 
необходимые для осуществления инновационной деятельности.  

Анализ мирового опыта свидетельствует, что в основе инновационного 
прыжка большинства стран - лидеров современной экономики лежат довольно 
простые и не очень затратные, с точки зрения финансов, решения. Главный 
фактор успеха - систематичность и непрерывность шагов, направленных на 
стимулирование инноваций. В ведущих странах уже началась смена парадигмы 
«образование - обучение» на парадигму «образование - становление», то есть 
становление человека, его саморазвитие, самооформление в личность.   

Глобализация стала основным фактором развития цивилизации, экономики 
и образования. Высшее образование уже не может ограничиваться подготовкой 
специалистов для регионального или даже национального рынка труда. 
Фактически для студентов весь мир стает более открытым, а значит 
необходимость обеспечения их конкурентоспособности стает стратегическим 
заданием для всех университетов. Предпоссылкой для этого является открытость 
учебных заведений, их готовность к сотрудничеству с бизнесом, толерантность и 
интернационализация.    

К основным заданиям активизации инновационной деятельности в Украине 
относятся: создание эффективной системы генерировании знаний, 
формирование инновационной инфраструктуры и системы трансфера 
технологий, развитие системы управления интеллектуальной собственностью, 
стимулирование спроса на инновации. В стране создана министерская 
программа "Знания и инновации", в основе которой лежит стратегия "Навстречу 
планам  устойчивого развития производительности". Сегодня более 13 
университетов и научных лабораторий осуществляют научные исследования по 
фундаментальным и прикладным исследованиям для получения конкретных 
знаний и внедрения их в бизнес разных отраслей [3]. 

Национальная конкурентоспособность Украины тесно связана с 
эффективной системой  высшего образования, т.е. успех экономических и 
политических реформ зависит от успехов в образовании, как одной из главных 
сфер построения современного общества. Именно показатели образованности 
населения выводят Украину на высокие позиции в Международных рейтингах 
по оценке человеческого капитала. Снижение качества подготовки 
человеческого капитала стало оказывать непосредственное влияние на потерю 
конкурентоспособности страны в мире. Производство в Украине 
высокотехнологичной продукции, которая создавалась на основе новых знаний, 
и ее экспорт на протяжении последних 10 лет постоянно снижались. 
Деградирующая экономика повлекла за собой сокращение на 37% подготовки 
специалистов по инновационной, креативной модели (развитие новых 
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технологических укладов) в пользу низкоинтеллектуального, репродуктивного 
образования , что привело к снижению образовательного уровня. 

Согласно Глобального инновационного рейтинга, составленного 
агентством Bloomberg, Украина входит в число 50-ти  стран - мировых  лидеров  
по уровню инновационного развития, занимая 42-е место. Самыми сильными 
сторонами Украины, с точки зрения инновационности признаются: охват 
населения высшим образованием, патентная активность, интенсивность научно-
исследовательских и конструкторских разработок (рис.1)  [4, 5]. 

Рис. 1. Место Украины в  рейтинге Глобального инновационного индекса  
(The Global Innovation Index) в 2014 г. 

 
События последнего времени в Украине свидетельствуют о необходимости  

реформирования высшего образования, что подтверждается принятым в 2014 
году законом «О высшем образовании», который устанавливает правовые, 
организационные, финансовые основы функционирования системы высшего 
образования; создает условия для усиления сотрудничества государственных 
органов и бизнеса с высшими учебными заведениями на принципах автономии 
высших учебных заведений; сочетает образование с наукой и производством с 
целью подготовки конкурентоспособного человеческого капитала для 
высокотехнологичного и инновационного развития страны, самореализации 
личности, обеспечения потребностей общества, рынка труда и государства в 
квалифицированных специалистах. Именно инновации являются своего рода 
"двигателем" развития высшего образования  и диктуют его качество и 
конкурентоспособность. 

Конкурентоспособная высшая школа должна стать более инновационной, 
эффективной и ответственной, обеспечивая трудоустройством своих 
выпускников в соответствии с требованиями рынка труда, развивая  ІТ-
технологии и экономически эффективные знания.  Наша система образования 
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должна переориентироваться с традиционных методов обучения на 
принципиально инновационное обучение, т.е. готовить специалистов, способных 
управлять знаниями для решения практических задач. В связи с этим возростает 
роль современного менеджмент-образования, который  определит место 
Украины в глобальной экономике знаний [3].                

 
3. Инновационное развитие менеджмент - образования   

Престиж любой страны, ее будущего определяет уровень образования, 
научный потенциал, класс инноваторов через органические связи между 
образованием,  наукой, бизнесом и властью. В развитом мире большая часть 
инноваций приходится на университетскую науку, поэтому, согласно стратегии 
развития высшего образования, необходимо продолжить работу по развитию 
исследовательских вузов в Украине с весомой инновационной составляющей. 
Успешные университеты должны быть автономными, академически свободными 
и ориентированными на научно-исследовательскую деятельность. 

При разработке стратегических планов инновационного развития 
образования необходимо учитывать следующее условие: темпы роста затрат на 
науку и образование должны превышать темпы роста числа учащихся и 
студентов, магистрантов и докторантов, поскольку процесс получения и 
усвоения новых знаний на современном этапе научно-технологического 
развития становится все более дорогостоящим по причине расширения состава, 
сложности и масштабности решаемых научных и научно-технических проблем, 
неуклонного повышения новизны и научно-технического уровня ожидаемых 
научных результатов, использования в больших масштабах уникального и 
дорогостоящего оборудования и приборов. 

Поэтому в начале третьего десятилетия независимости страны  возникла 
острая необходимость в переориентации национальной системы высшего 
образования и науки на подготовку такого человеческого капитала, который бы 
обеспечил инновационное развитие страны за счет тесного взаимодействия 
"образование - наука - бизнес - власть".  

Для того, чтобы в Украине достичь высокого интелектуального уровня и 
креативности, интегрироваться в мировую образовательную систему, 
необходимо повышать качество подготовки специалистов, в том  числе 
менеджеров, до уровня развитых стран. Целью менеджмент-образования должна 
стать  подготовка творческих работников, способных репродуктировать уже 
имеющиеся знания. Конкурентоспособный специалист включает в себя не 
только личностно-психологические качества, такие как  - чесность, надежность, 
интеллект, порядочность, оптимизм, целеустремленность, уверенность и 
уравновешенность, ответственность и самообладание, но также и 
профессиональные характеристики - креативность, умение защищать 
собственные идеи, целеустремленность, саморазвитие, инициативность, 
интуиция, лидерство, способность к риску, трудолюбие и умение планировать 
карьеру, коммуникабельность и самосовершенство. 

Самым ценным знанием сегодня становится креативное мышление, умение 
перерабатывать знания, рождать новые креативные решения, технологии и 
инновации. Для этого необходимо разработать и воплотить в жизнь новые 
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методики, новые формы преподавания, привлечь специалистов с 
инновационным типом мышления и преподавания.  

Вузы  должны самостоятельно выполнять весь комплекс учебно-научной, 
воспитательной и инновационной деятельности, нарабатывать решения по 
актуальным вопросам развития общества, основываясь на принципах  
академических свобод в высшей школе. Очень важно то, что новые, 
необходимые для развития общества знания могут быть наработаны только в 
свободной академической среде, в центрах независимой университетской 
мысли.  

Мир ускоряется, а также понятие "современные технологии" меняется день 
ото дня, поэтому высшая школа должна идти в ногу со временем, для того, 
чтобы выпускники учебных заведений легко находили свою нишу в 
профессиональной жизни и были востребованы на рынке труда.  К сожалению, 
украинская высшая школа не всегда успевает и не в полной мере владеет всеми 
инструментами, которые дает мировое научно-образовательное пространство.  

Главный механизм обеспечения инновационного развития экономики и 
общества заключается в усилении взаимодействия между образованием, наукой, 
бизнесом и властью на основе их взаимной заинтересованности в 
сотрудничестве. К сожалению, за годы независимости Украины законодательно 
не выстроены органические связи между ними. Поэтому на новом этапе 
государству необходимо уделить большое внимание созданию мощных 
региональных образовательно-научно-инновационных центров на базе ведущих 
университетов или объединений университетов и научных учреждений, вокруг 
которых будут сосредоточены конкурентоспособное образование и наука, а 
также высокотехнологический бизнес при координирующей роли региональной 
власти.  В  модели  "Государство – образование – наука - бизнес" работодателям 
необходимо расширять свое участие в подготовке учебных программ для вузов, 
разработке и утверждении стандартов высшего образования по каждой отрасли 
образования и науки, формировании критериев компетентности выпускников 
высшей школы, обеспечении мест для студенческой практики, развитии 
материальной базы, сотрудничестве в сфере наук и инноваций [3]. 

Высшее образование всегда было связано с проведением научных 
исследований. Мировые рейтинги университетов в значительной степени 
определяются именно объмами и результатами научных исследований. Не 
секрет, что в Украине сейчас большие проблемы с проведением эффективной 
научной и инновационной политики: сокращены объмы договоров на научно-
техническую продукцию, сокращено финансирование, ухудшается материально-
техническая база проведения исследований и разработок, что приводит к 
уменьшению результативности самой науки. Так в 2013 году  на науку удельный 
вес общего объема затрат от ВВП составлял 0.77% (033% за счет 
финансирования из госбюджета) в то же время как в странах ЭС он  в среднем 
составил 2.06%: Финляндия 5.55%, Швеция 3.41%, Дания 2.99%, Германия 
2.92%, хотя наименьше в Румынии, Болгарии, Латвии- 0.42 - 0.66%. На сектор 
высшего образования приходится 7% финансирования исследований, в самой 
высшей школе Украины на разработки и научные исследования приходится 
лишь 3.5% общих затрат, в то время как в странах Организации экономического 
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сотрудничества и развития (ОЭСР) примерно 30%. Большинство научных 
сотрудников в ВУЗах перегружены учебным процессом и дополнительным 
зарабатыванием в других ВУЗах, что приводит к низкой активности в научно-
исследовательской деятельности,  незначительному участию высшей школы 
Украины в Международных исследованиях. Поэтому необходимо провести 
работу по переориентации учебных заведений в поиске заказчиков научных 
разработок, увеличить финансирование науки в Вузе, активно внедрять новые 
институционные формы организации науки в высшее образование, а именно,  
исследовательские университеты и технопарки, центры коллективного 
использования научного оборудования, бизнес-инкубаторы.  Университет  
должен быть  тем место, через которое проходят  десятки тысяч студентов с 
новыми идеями, а эти идеи при благоприятных условиях могут быть успешно  
выведены на рынки [3].   

К сожалению, сегодня  университеты, как активные участники 
инновационного процесса  серьезно не воспринимаются. И на это есть веские 
основания, так как подавляющее количество масштабных научных исследований 
выполнялись в системе академии наук Украины. Традиционно считалось, что 
для получения базового технического образования студентам не  нужны 
предпринимательские знания и навыки. Понятно, что количество  
инновационно-активных предприятий в Украине уменьшается  и это связано с  
рядом причин : экономический кризис, нестабильность в стране, устаревшая 
материально-техническая база, отсутствие новых прогрессивных технологий и 
отсутствие финансовых возможностей их приобрести, нежелание  восстановить 
цепочку "образование - наука - технологии - производство".  

Низкий уровень инноваций можно наблюдать на предприятиях всех 
отраслей, структур собственности и размеров. В своих формах отчетности 
бизнес-структуры  указали следующие факторы, мешающие инновационной 
деятельности: отсутствие собственных средств для внедрения инноваций;  
недостаточная государственная финансовая поддержка; экономический риск ; 
слабая правовая база, а также нехватка финансовых ресурсов у клиентов. Кроме 
того,  отсутствие квалифицированного персонала и отсутствие сотрудничества с 
научно-исследовательскими институтами; недостаточно информации о 
потребительском рынке и инновационных продуктах; низкий спрос на 
инновации, а также отсутствие интереса самого предприятия к инновациям.  

Сегодня государство самоустраняется от стимулирования инновационных 
процессов и поддержки высокотехнологического производства.  О 
существующем серьезном разрыве между потребностями бизнеса в 
управленческих кадрах разных уровней и качеством подготовки, которое 
обеспечивает высшее образование, говорят и пишут в последние годы много, так 
же как и о серьезном дефиците квалифицированных менеджеров-управленцев. 

Поэтому современные производители должны пересмотреть технические, 
технологические, инновационные ресурсы и рассмотреть вопрос возобновления 
производственных мощностей и подготовки или переподготовки 
высококвалифицированных кадров.  

Для этого университеты и должны представить программы бизнес-
образования, менеджмент-образования, которые позволят получить навыки в 
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структурировании проблем, поиске и принятии конкретных эффективных  
решений. Так из 100 ведущих компаний, входящих в FTSE, примерно 75% 
компаний повышают квалификацию своих сотрудников  бизнес-тренингами, 
объединяя использование анализа управленческой практики, теоретических 
подходов и современных моделей. В очередном рейтинге глобальной 
конкурентоспособности  по фактору «высшее образование» слабые стороны 
связаны именно с качеством образования в области менеджмента, а также с 
корпоративным обучением и повышением квалификации. Лидируют в мире 
США, где ситуация с бизнес-образованием и удовлетворением потребностей 
бизнеса в управленческих кадрах в целом достаточно стабильная. Программы 
MBA в США оканчивают ежегодно свыше 100 тыс. человек, да и в мировых 
рейтингах американские бизнес-школы занимают ведущие позиции. Несмотря 
на это, критика деятельности бизнес-школ со стороны бизнеса в последнее время 
неизменно усиливается, ключевыми пунктами по-прежнему остаются излишний 
академизм и оторванность от практики. 

На этом фоне потребность внедрения «технологических инноваций» в  
менеджмент-образовании ощущается очень остро. Основные задачи 
использования инновационных подходов в подготовке менеджеров: сокращение 
сроков подготовки и минимизация отрыва от рабочих процессов в компаниях, 
ориентация на компетенции, а не на знания, а также подготовка управленческих 
команд. Не менее важно обеспечить не только массовость подготовки 
специалистов, но и высокое ее качество. Менеджмент-образование должно 
усилить роль квалификации, профессионализма и творческих способностей 
менеджеров. Важнейшим активом высокотехнологичной информационно-
сетевой экономики, формирующейся в мире, становятся не материальные 
ресурсы, как это было прежде, а знания, интеллект, информация, инновации. 
При евроинтеграции бизнес-среда предполагает наличие комплексных знаний у 
специалистов, умение качественно  решать конкретную проблему сегодня. 
Менеджмент- образование должно формировать мышление, которое позволяет 
специалисту преодолевать трудности, проявлять, прежде всего, свой  высокий 
профессионализм и знание рынка, а также компетентность в области 
информационных технологий. В бизнес-обучении, как одной из наиболее 
практико-ориентированных областей образования,  следует использовать метод 
разбора конкретных ситуаций, или метод кейс-стади (case study method); метод 
обучения через проекты (project-based method), а также имитации управления 
бизнесом (компанией или банком), бизнес-симуляции (business simulations), 
которые предусматривают различные методики: ролевые игры (role play), 
настольные игры (board games), деловые игры, а также компьютерные имитации 
или симуляторы. Это позволит, используя всевозможные современные методики  
и учась на опыте различных компаний, получить и развивать ключевые 
управленческие навыки и стратегическое мышление, обновить знания, 
необходимые  для работы в современном бизнесе. Совместно с работодателями 
важно также разработать механизмы, позволяющие стимулировать развитие 
системы "образование на протяжении жизни". Для поддержки бизнеса в Украине 
организована инфраструктура, включающая 440 бизнес-центров, 70 бизнес-
инкубаторов, 41 технопарков, 795 лизинговых центров, 3168 инвестиционных и 
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инновационных центров, 3157 информационно-консультационных организаций, 
252 фондов поддержки предпринимательства [3 ].  

Для формирования модели "Университета новой генерации" в 
Национальном университете водного хозяйства и природопользования  создан и 
начал функционировать Бизнес-центр, в состав которого входит: учебно-
тренинговый центр "Виртуальное предприятие", бизнес-школа, бизнес-
инкубатор и др. Прохождение студентами производственной  практики на 
"виртуальном предприятии"; получение дополнительных образовательных 
услуг; участие студентов и преподавателей в разработке реальных проектов для 
бизнеса региона позволит стимулировать прогресс менеджмент-образования, и 
кроме традиционного образования, предусмотренного в высшей школе, внедрять 
научно-исследовательскую и проектную деятельность для развития знаний в 
соответствии с потребностями рынка, малого и среднего бизнеса, инициировать 
партнерство и связи университета с бизнесом.  

Обучение в тренинговом центре нацелено на развитие управленческих 
компетенций линейных менеджеров, менеджеров среднего звена и топ-
менеджеров, а также студентов различных специальностей- технических, 
экономических, правовых для получения дополнительных знаний в менеджмент-
образовании.   

Таким образом, современный университет должен выступать  не только 
участником инновационного процесса, но и  быть его ядром. Он становится 
главным центром приложения государственных усилий и ресурсов для развития 
инноваций, т.е исследовательский университет сохраняет академическую 
составляющую, но при этом работает одновременно по трем взаимосвязанным 
направлениям: обучение, научные исследования, инновационное внедрение 
высоких технологий и вывод их на рынки или технологический трансфер. Все 
это позволит объединять усилия иностраных и украинских бизнес-компаний, 
научных груп, создающих конкурентоспособные ноу-хау, и образование, 
готовящее высококвалифицированных компетентних специалистов, т.е должна 
сработать базовая модель национальной инновационной системы, 
способствующая инновационному развитию страны "Бизнес-образование –
наука" (или "Знания и  технологии"). При этом, компании заинтересованы в 
постоянной подпитке новыми изобретениями для модернизации и повышения 
конкурентоспособности своей продукции; ученые – в практическом внедрении 
своих изобретений;  университет – в получении мест практики для студентов, 
новых рабочих мест для выпускников, в обновлении своей материально-
технической базы;  инвестиционные фонды - в поиске новых инновационных 
проектов, которые дали бы им возможность получать новые прибыли, а 
государство, как главный участник инновационного процесса, должно ресурсно, 
политически и законодательно поддерживать такие нововеения. 
 
4. Заключение 

Сегодня ясно, что именно реформа высшей школы должна повысить 
качество исследовательской и инновационной деятельности в университетах. 
Однако для этого необходимо обеспечение широкого доступа к международным 
наукометрическим базам, модернизация научной инфраструктуры национальной 
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системы высшего образования, увеличение бюджетного финансирования и 
наличие эффективного государственного механизма, способствующего 
координации исследовательской деятельности и кооперации университетов с 
бизнесом для выполнения инновационных программ и проектов.  
Стратегическим ориентиром развития высшего образования становится идея о 
формировании интеллектуальной нации, а для этого необходим прорыв в 
развитии системы образования и науки, а также повышение научного 
потенциала страны и  развитие системы инноваций [6]. Следовательно, успех 
нашей страны и ее место в глобальной экономике непосредственно будет 
зависеть от уровня развития отечественного высшего  образования, науки и 
технологий. Реализуя первоочередные мероприятия по инновационной политике 
сегодня, мы инвестируем в будущее Украины, формируем национальные 
конкурентные преимущества и создаем надежный фундамент для модернизации 
и интеграции нашей страны в европейское и мировое пространство знаний. 
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other member states of the Europe and European Union. 
Keywords: position, rankings, index, performance, European Union.  
 
1. Въведение 

В публикацията се анализира позицията на България в международните 
класации изготвени по Програмата за развитие на ООН, Световната банка, 
Институт „Фрейзър” и Мрежа за икономическа свобода, Фондация 
„Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл”, Световния икономически форум и 
Асоциация „Прозрачност без граници“, както и мястото на страната ни 
спрямо страните с най-високи резултати от Европа и Европейския съюз (ЕС). 
 
2. Представяне на България в международните класации – 
сравнителна оценка 

Позицията на България в международните класации по изследваните 
индекси  обобщено е представена в таблица 1 [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

По индексa „Човешко развитие” страната ни е отстъпила с едно място 
надолу в класацията от 57-мо на 58-мо място според данните от последния 
доклад.  

По индекса на Световната банка „Правене на бизнес”, страната ни е 
отстъпила с две места надолу – съответно заема 38-мо място през 2015 г. 
според данните от последния доклад, в сравнение с 2014 г., когато страната 
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ни е на 36-то място от общо 189 страни. Запазва се тенденцията на изоставане 
на България [7]. 

 
Таблица 1. Представяне на България в международните класации  

и страните с най – високи резултати, вкл. от Европа и от ЕС  

Година Класация/ 
Индекс Организация Място на 

България Оценка 
Брой страни/ 
Първо място 
в класацията 

Първо 
място 

в Европа/ 
ЕС 

2014 
(2013) 

Човешко 
развитие 

United 
Nations 

58 (↓)  0,777 187/ 
Норвегия 

Норвегия/  
Холандия 57 (2012г.) 0,776 

2015 Правене 
на бизнес 

The World 
Bank 

38 (↓)   71,8 189/ 
Сингапур 

Дания/ 
Дания 36 (2014 г.) 71,72 

2014 
(2012) 

Иконо-
мическа 
свобода 
по света 
(Фрейзър) 

The Fraser 
Institute 
(Canada) 

40 (↑)   7,39 152/ 
Хонг Конг 

Фин-
ландия/ 

Фин-
ландия 

49 (2011 г.)  7,26 

2015 Иконо-
мическа 
свобода 

(Херитидж) 

The Heritage 
Foundation, 

Тhe Wall 
Street Journal 

55 (↑) 66,8 186/  
 Хонг Конг 

Швейца-
рия/ 

Естония 
61 (2014 г.) 

 
65,7 

2014-
2015 

Глобална 
конку-

рентоспо 
собност  

World 
Economic 

Forum 

54 (↑) 4,4 144/ 
Швейцария 

Швей-
цария/ 

Финланд
ия 

57 (2013-
2014 г.) 

 

4,3 

2014 Въз-
приятие 

за 
корупция 

Transparency 
International - 

The Global 
Anti-

corruption 
Coalition 

69 (↑) 43 175/ 
Дания 

Дания/ 
Дания  77 (2013 г.) 

 
41 
41 

Бележка: ↑- Позицията на страната се подобрява 
↓- Позицията на страната се влошава 
 

По данни от доклада по индекса „Икономическа свобода по света” на 
института Фрейзър (Канада) страната ни заема 40-то място от общо 152 
страни. По този индекс през 2011 г. страната ни е заемала 49-то място, т.е. 
изкачването е с 9 места.  

По данни от доклада за „Икономическа свобода” на фондация Херитидж, 
страната ни през 2015 г. се е изкачила от 61-во (2014 г.)  на 55-то място, т.е. с 
шест места от общо 186  страни.  

По индекса „Глобална конкурентоспособност” на Световния 
икономически форум, България през 2014 г. бележи ръст с три  места и се 
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изкачва от незавидното 57-мо място през 2013 г., на 54-то място от общо 144 
държави.  

България е подобрила позицията си по индекса „Възприятие за 
корупция” със 7 места от 77–мо на 69–то място.  

 
3. Оценка на България по „Индекса за човешко развитие” (Human 
Development Index) 

Индексът за човешко развитие (ИЧР) е комплексен измерител на 
човешкото развитие и резултатите се базират на  съчетанието на няколко 
групи индикатори, даващи оценка  за продължителността на живота и 
здравеопазването, образованието и стандарта на живот. Резултатът на 
държавите – общо 187,  варира от 0 до 1, като за най-високо ниво на развитие 
се счита единицата [1]. 

Въпреки че е публикувано през 2014 г., последното издание на индекса 
се отнася за 2013 г. и това е последната година, от която са използвани данни. 
Данните за България за периода 1980-2013г. са представени на фигура 1. 

  

 
                   Източник: данни ООН 

Фиг. 1.  Индекс за човешко развитие, България, 1980-2013 г. 
 
През 2014 г. резултатът на България е 0,777 т., като се повишава бавно 

през годините заедно с увеличението на индекса в целия свят. България 
повишава резултата си от 0,658 т. през 1980 г. до 0,777 т. през 2013 г., както 
се вижда от фигура 1. Страната се нарежда на 58-мо място с резултат от 0,777 
точки и запазва мястото си в групата на високоразвитите държави (между 
групите  на много високоразвитите държави и средно развитите държави), 
които заемат от  50-то до 102-ро място в индекса. 

Сравнение с останалите държави от Европа и ЕС България все още 
изостава значително в сферата на човешкото развитие и в изданието от 2014 
г. е с най-ниско ниво на човешко развитие, като причината за това изоставане 
се дължи най-вече в ниските доходи на населението.  

Първенецът по ИЧР в света и в Европа е Норвегия с 0,944 т. От страните 
в Европа и ЕС след Норвегия се нареждат Швейцария (0,917 т.), Холандия 
(0,915 т.), Германия (0,911 т.) и Дания (0,900 т.). След България от 
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европейските страни се нареждат само Турция (0,759 т.), Сърбия (0,745 т.), 
Украйна (0,734 т.), Босна и Херцеговина (0,731 т.), Албания (0,716 т.) и 
Молдова (0,663 т.).  

 
4. Оценка на България по индекса „Правене на бизнес” (Doing Business) 

Индексът за правене на бизнес, изготвян от Световната банка, дава 
оценка за правилата за бизнес в повечето икономики по света. Индексът за 
правене на бизнес  дава количествени стойности за 10 отделни показателя.  

През 2015 година са включени 189 държави. Първо място в класацията 
заема Сингапур – 88,27 пр.п., а от страните от Европа и ЕС – Дания – 84,20 
пр.п. [2]. 

По този индекс България заема 38-мо място през 2015 г. със 71,80 пр.п., 
като е паднала с две места надолу спрямо 2014 г., когато е заемала 36-то 
място със 71,72 пр.п.  или промяната е с 0,08 пр.п. На таблица 2 е представена 
позицията на България по основните десет показателя на индекса „Правене 
на бизнес”. 

 
Таблица 2. Място на България по 10-те показателя на индекса „Правене на бизнес” 

Показател 2015г. 2014г. Промяна в позицията 
Общо представяне 38 36 -2 (↓) 
Започване на бизнес 49 41 -8 (↓) 

Издаване на разрешително за строеж 101 100 -1 (↓) 
Достъп до електричество 125 122 -3 (↓) 

Регистриране на собственост 57 58 +1 (↑) 
Достъп до кредит 23 19 -4 (↓) 

Защита правата на инвеститорите 14 13 -1 (↓) 
Плащане на данъци 89 84 -5 (↓) 

Международна търговия 57 62 +5 (↑) 
Изпълнение на договорите 75 74 -1 (↓) 

Закриване на бизнес 38 37 -1 (↓) 
Източник: Doing business 2015 

  
 От данните в таблица 2 може да се обобщи, че позицията на България по 

някои от показателите бележи лек спад, по някои от основните си предимства 
– достъп до кредит и защита правата на инвеститорите. Най-голям спад 
бележи показателят „Започване на бизнес” – цели 8 позиции надолу спрямо 
2014 г., както и плащането на данъци – спад с 5 позиции.  

През последните години се наблюдава и лек спад при показателите с най-
голяма тежест – „Издаване на разрешително за строеж” (-1) и „Достъп до 
електричество” (-3).  

Най-добрата позиция България има по показателя „Международна 
търговия”, където се изкачва с цели 5 места от от 62-ро на 57-мо място, чието 
подобрение се дължи на понижаване разходите за внос и износ на стоки.  
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Според класацията с най-висок индекс за правене на бизнес в Европа 
(фигура 2) е Дания – на 4-то място в междунароната класация и на първо в 
Европа като позицията й е непроменена от миналата година. След нея от 
европейските държави се нареждат Норвегия, Великобритания, Финладия, 
Швеция, Ирландия и Германия. След България се нареждат Белгия, Чехия и 
Румъния, а в дъното на класацията са Албания, Сърбия, Босна и 
Херцеговина.  

 

 
            Източник: Doing business 2015 

Фиг. 2. България и позицията й в Европа 
 

5. Оценка на България по индекса „Икономическа свобода по света” 
(Фрейзър) и „Икономическа свобода” (Херитидж) (Index of economic 
Freedom) 

Индексът на икономическата свобода се разработва от Институт 
„Фрейзър” и Мрежа за икономическа свобода, като целта е да се създаде 
подробен измерител на икономическата свобода за голям брой държави.  
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Изменението в мястото и точките, които получава страната ни в 
класацията на Института „Фрейзър”, за периода 2000-2012 г. са представени 
на фиг. 3. 

 
Фиг. 3.  Икономическа свобода по света (Фрайзър), България, 2000-2012г. 

 
През 2014 г. индексът обхваща 152 страни, като по този индекс България 

е на 40-то място. Резултатът на страната ни за 2014 г. е 7,39 точки от 
максималните 10, което представлява повишение в сравнение с миналата 
година, когато страната имаше 7,26 точки и беше  класирана на 49-то място. 
[3].  

Структурата на индекса обхваща пет основни области. Всяка от 
областите се измерва, чрез оценяването на 42 променливи, разпределени в 24 
различни показателя.  Всеки един показател получава оценка по скалата от 0 
до 10, като на 10 отговаря максимално ниво на икономическа свобода за 
дадена страна.  Резултатите за България са представени в таблица 3.  

 
Таблица 3. Резултат за България по 5-те области на индекса  

„Икономическа свобода по света” (Фрейзър) 
Показатели 2011г. 2012г. Промяна 

Размер на правителството 7,14 6,99 -0,15 (↓) 
Съдебна система и право на собственост 5,03 4,98 -0,05 (↓) 
Стабилни пари 9,32 9,47 +0,15 (↑) 
Свободна международна търговия 7,60 7,58 -0,02 (↓) 
Регулиране 7,82 7,92 +0,10 (↑) 
Икономическа свобода на България 7,26 7,39 +0,13 (↑) 
 
Начело на класацията с 8,98 т. е Хонг Конг, следван от Сингапур, Нова 

Зеландия и Швейцария. За поредна година Венецуела е страната с най-ниска 
икономическа свобода – 3,89 т. От Европа с най-висок резултат е Финландия 
– 7,84 т.  
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Индексът за икономическата свобода разработван от Фондация 
„Херитидж” и в. „Уолстрийт джърнъл” разглежда различните аспекти на 
икономическата свобода. Икономическата свобода е фундаментално право на 
всеки човек да контролира своя труд и собственост. Икономическата свобода 
се измерва по 4 показателя, разпределени в 10 категории. Всеки показател 
има еднаква тежест при изчислението на икономическата свобода,  като 
теоретично най-високата икономическа свобода в една страна е 100 пункта, а 
най-ниската е 0 пункта [4]. Страните с по-високо ниво на икономическа 
свобода се характеризират с по-висок стандарт на живот, ниски нива на 
корупция и устойчиви макроикономически показатели. Индексът включва 
186 държави. Резултатите за България са представени в таблица 4.  

.  
Таблица 4. Резултат за България  

Показател Категория 
Върховенство на закона Право на собственост – 30.0 т. 

Свобода от корупция – 41,0 т. 
Ограничено правителство Фискална свобода – 91,0 т. 

Размер на правителството – 64,5 т. 
 

Ефективност на регулациите 
Свобода на бизнеса – 68,5 т.  
Свобода на труда – 76,6 т. 
Парична свобода – 83, 2 т.  

 
Отворени пазари 

Свобода на търговията  - 88, 0 т. 
Инвестиционна свобода – 65,0 т. 

Финансовва свобода – 60,0 т.  
Икономическа свобода 66,8 т. 

 
Страната ни по този индекс е на 55-то място – 66,8 т., т.е. с 6 позиции 

нагоре спрямо 2014 г. На фигура 4 е показана как се променя икономическата 
свобода на България през периода 2011 – 2015 г., като тенденцията е към 
повишаване. Индексът показва, че с най-добри резултати България е в 
категориите фискална свобода, свобода на труда, парична свобода и свобода 
на търговията. Спрямо предходния период напредък бележат категориите 
свобода от корупция, парична свобода, свобода на търговията и 
инвестиционна свобода. Макар, че е с най-добри резултати по тези категории, 
фискалната свобода, свободата на бизнеса и на труда бележат спад.  

 

 
 

Фиг. 4. Икономическа свобода (Херитидж), България, 2011-2015 г. 
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Първо място в класацията заема отново Хонг Конг с обща икономическа 
свобода 89,6 т.. От Европа първо място по икономическа свобода заема 
Швейцария – 80,5 т., а в международната класация тя е на 5-то място. В 
страните от Европа (43) България заема 26-място. Първенец от страните от 
ЕС е Естония – 76,8 т., следвана от Ирландия, Дания и Великобритания.  

 
6. Оценка на България по индекса „Глобална конкурентоспособност” 
(Global Competitiveness Index)  

Индексът за глобална конкурентоспособност е част от Доклада за 
глобална конкурентоспособност, изготвян от Световния икономически 
форум, чиято цел е да оцени способността на всяка страна да осигури висока 
степен на просперитет на своите граждани.  

България заема 54-то място от 144 страни с общ резултат 4,4 т. Първо 
място в световната класация и в Европа заема Швейцария с общ резултат 5,7 
точки, а от страните в ЕС първенец е Финландия – 5,5 т. и е на 4-то място в 
световната класация. Топ 10 в Европа по Индекса за глобална 
конкурентносособност е: Швейцария (1-во място), Финландия (4-то място в 
световната класация), Германия (5-то място), Холандия (8-мо място), 
Великобртания (9-то място), Швеция (10-то място), Норвегия (11-то място), 
Дания (13-то място), Белгия (18-то място) и Люксембург (19-то място).  

Индексът се изчислява от 1 до 7, като 1 е най-ниската оценка, а 7 – най-
високата. Той се базира на три основни групи: основни изисквания – 4,7 е 
резултът за страната ни по тази група, спомагателни фактори за 
ефективността – общ резултат 4,3 т. и фактори за иновации и 
усъвършенстване – 3,3 т.  Базиран е на 12 т.нар. стълба, като всеки един от 
тях представлява област, считана за определяща за конкурентоспособността 
[5]. Резултатът за България за всички групи показатели са обобщени на 
фигура 5.  

 
Фиг. 5. Резултат за България по групи показатели на индекса  

„Глобална конкурентоспособност”, 2014-2015г. 
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За 2014 – 2015 г.  въпреки че позицията на България бележи леко 
подобрение с 3 места, като цяло страната изостава в повечето от 
изследваните сфери на конкурентоспособност, което се отразява на 
цялостната й оценка. Ясно се очертават тенденциозно ниските резултати, 
които получава страната ни по отношение на изключително важни 
показатели за конкурентоспособността като  институциите – 3,3 т., 
иновациите – 2,9 т. и степента на развитие на бизнеса – 3,6 т.. Изключение 
правят групите показатели „Макроикономическа стабилност”с оценка 5,4 т. и 
„Здраве и основно образование” – 6,0 т. от 7 възможни, макар че тази година 
страната ни има леко влошаване на позицията си по тях.  
 
7. Оценка на България по индекса „Възприятие за корупция” 
(Corruption Perceptions Index) 

Индексът „Възприятие за корупция” измерва нивото на корупцията в 
публичните институции в 175 държави. Методологията на изследвания 
индекс се основава на оценката по скала от 100 (ниско ниво на корупция) до 
0 (високо ниво на корупция). Тук трябва да отбележим, че нивото на 
корупцията в държавата се определя от стойността на индекса, а не от 
мястото в класацията.  

На фигура 6 е представена оценката по индекса „Възприятие за 
корупция” на страните от Европа и позицията на България.  

 

 
Фиг. 6. Класиране на страните от Европа според индекса  

„Възприятие за корупция”, 2014 г.  
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Индексът „Възприятие за корупция” класира България на 69-то място от 
общо 175 страни с оценка 43 т. С тази оценка България си поделя мястото с 
Бразилия, Гърция, Италия, Румъния и Сенегал. Първенецът в класацията в 
света, Европа и ЕС е Дания с най-ниска корупция – 92 т. След нея в 
класацията е Нова Зеландия, Финландия, Швеция, Норвегия и Швейцария 
[6].  

За разлика от миналата година, нивото на корупция в България бележи 
леко подобрение по индекса от 41 на 43 т., но в общ план позицията на 
България  в Европа по индекса е незадоволитела – България е почти в дъното 
на класацията пред Сърбия и Босна и Херцеговина. Като цяло страната ни е 
все още много далеч от първенците в класацията.  

 
4. Заключение 

Резултатите на България от представените индекси са все още 
незадоволителни за страната ни спрямо първенците в ЕС. Като цяло слабите 
страни у нас са в подобряването на икономическата среда, повишаването на 
ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и 
подобряването на условията за живот на населението и бизнес в страната.   

Представянето на България в международните класации е ясен 
индикатор за необходимите промени, които е наложително да направи 
страната ни с оглед на по–доброто й представяне за в бъдеще. Правилните 
промени неминуемо ще доведат до привличането на повече инвестиции, по-
висок икономически растеж и по-високи доходи, както и подобряване на 
жизнения стандарт на населението.  
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Abstract. The paper analyzes the position of Bulgaria in the Global competitiveness index. 
Presented in the report comparative assessment of Bulgaria in different groups of indicators 
index is important first to disclose the reasons for the position of our country and on the 
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1. Въведение 

В публикацията се анализира позицията на България в Индекса на 
глобална конкурентоспособност за 2014 – 2015 г. както в международната 
класация, така и спрямо европейските страни. Представена е оценката на 
страната ни по отделните групи индикатори на индекса, някои от които се 
подобряват, а при други позицията ни се влошава.  

 
2. Същност и методология на Индекса за глобална 
конкурентоспособност  

Според Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния 
икономически форум, конкурентоспособността е комплексна икономическа 
категория, която се определя от множество фактори – икономически растеж, 
макроикономическа стабилност, отвореност на икономиката, ефективно 
управление, добра законова рамка, стабилни институции и др. Всички тези 
фактори в различна степен оказват влияние върху конкурентоспособността 
на икономиката на всяка една държава [1]. 

Индексът за глобална конкурентоспособност е част от Доклада за 
глобална конкурентоспособност, изготвян от Световния икономически 
форум, чиято цел е да оцени способността на всяка страна да осигури висока 
степен на просперитет на своите граждани.  
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Индексът за глобална конкурентоспособност е подобрение на 
предшестващия  го Индекс за растеж и конкурентоспособност, който се 
изготвя до 2006 г., като новият индекс анализира много повече фактори. 
Базиран е на 12 т.нар. стълба, като всеки един от тях представлява област, 
считана за определяща за конкурентоспособността. Стълбовете са обединени 
в  следните три групи, всяка от които обединява всеки от 12-те стълба [2]: 

- Основни изисквания - институции, инфраструктура, 
макроикономическа стабилност, здраве и основно образование. 

- Спомагателни фактори за ефективността - висше образование и 
обучение, ефективност на пазара на стоки, ефективност на пазара на труда, 
степен на развитие на финансовите пазари, технологична готовност и обем на 
пазара. 

- Фактори за иновации и усъвършенстване - степен на развитие на 
бизнеса и иновации.  

Важно е да се отбележи, че за стойностите на стълбовете се използва 
комбинация от статистическа информация и информация, добита от 
допитвания сред бизнеса. 

Индексът се изчислява от 1 до 7, като 1 е най-ниската оценка, а 7 – най-
високата. 

В тазгодишното издание на Доклада за глобална конкурентоспособност 
2014 – 2015 г.  са включени 144 държави, като всяка от тях е оценена по 
трите изброени по-горе групи и включените в тях 12 стълба. В таблица 1 е 
представен топ 10 на държавите с най-високи резултати в международната 
класация и тяхната обща оценка по индекса.  

 
Таблица 1. Топ 10 на държавите с най-високи оценки  по индекса 

Топ 10 държави 
Индекс за глобална конкурентоспособност 2014 – 2015 Позиция Оценка  

(от 1 до 7) 
Швейцария 1 5,7 
Сингапур 2 5,6 

САЩ 3 5,5 
Финландия 4 5,5 
Германия 5 5,5 
Япония 6 5,5 

Хонг Конг 7 5,5 
Холандия 8 5,5 

Великобритания 9 5,4 
Швеция 10 5,4 

Източник: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 
 

Данните от таблицата показват, че страната с най-висока оценка по трите 
групи индикатори и 12-те стълба е Швейцария, която заема и челно място от 
европейските страни,  с общ резултат 5,7 т. от 7 възможни, като подобрява 
оценката си от предходното издание, макар и незначително от 5,67 на 5,7 т.  

721



Според индекса в дъното на класацията от общо 144 страни са съответно 
държавите Йемен с оценка 3,0 т., Чад - 2,8 т.  и Гвинея също с оценка 2,8 т.  

Топ 10 в Европа по Индекса за глобална конкурентносособност 2014 – 
2015 г.  е представен на фигура 1 [3]. 

 

 
Фиг. 1. Топ 10 в Европа по Индекса за глобална конкурентосособност 2014 – 2015  

 
От данните във фигура 1 може да се обобщи, че Швейцария заема 1-во 

място с общ резултат 5,7 т., на второ място в Европа е Финландия с оценка 
5,5 т. и 4-то място в световната класация, Германия е на 3-та позиция в 
Европа и на 5-то място в световната класация и оценка 5,5 т., Холандия заема 
4-та позиция в Европа с  резултат също 5,5 т. и 8-мо място в международното 
класиране, Великобртания е на 5-то място в Европа и на 9-то място в 
световната класация с оценка оценка 5,4 т., Швеция заема 6-та позиция в 
Европа и 10-то място в международнара класация с оценка 5,4 т., Норвегия е 
на 7-мо място в Европа и на 11-то място в световното класиране с общ 
резултат 5,4 т., Дания е на 8-мо място в Европа и на 13-то място в световната 
класация с резултат 5,3 т., Белгия заема 9-то място в Европа и  18-то място в 
международната класация с резултат 5,2 т. и последното място в Топ 10 на 
Европа е за Люксембург с оценка 5,2 т. и  19-то място в световната класация.  

От страните в ЕС първенец е Финландия с общ резултат 5,5 т., а в 
световната класация е на 4-то място. Следват я Германия с оценка 5,5 т. и 5 – 
то място в световната класация, Холандия с оценка 5,5 т. и 8-мо място в 
международната класация, Великобритания с общ резултат 5,4 т. и 9-то място 
и Швеция - 5,4 т. и 10– то място.  
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3.  Позиция и оценка на България в Индекса на глобална 
конкурентоспособност  2014 – 2015 г. 

Позицията и оценката на България в Индекса за конкурентоспособност е 
обобщена в таблица 2.  

 
Таблица 2. Позиция и оценка на България по индекса 2011 – 2015  

Индекс на глобална конкурентоспособност Позиция Резултат (от 1 до 7) 

2011г. – 2012г. (142 държави) 74 4,2 
2012г. – 2013г. (144 държави) 62 4,3 
2013г. – 2014г. (148 държави) 57 4,3 
2014г. – 2015г. (144 държави) 54 4,4 

Източник: Global Competitiveness Index 2011 – 2015  
 
От таблица 2 може да се обобщи, че позицията на България от периода 

2011–2015 г. се е подобрила с цели 20 места от 74-то до 54-то място. 
Оценката по отделните индикатори на индекса обаче бележи незначителен 
ръст – от 4,2 до 4,4 т.  

В тазгодишното издание на индекса от страните в Европа,  България е 
във втората половина на класацията и се намира между Италия  и  Кипър, 
като бележи подобрение спрямо предходната година. От европейските 
държави все пак страната ни успява да изпревари Румъния, Унгария, 
Словения, Словакия, Хърватия и Гърция, както се вижда от  фигура 2, която 
представя позицията на България в Европа.  

 

 
            Източник:  Global Competitiveness Index 2014 – 2015 

Фиг. 2. Позиция на България в Европа 

723



Мястото и оценката на България в Индекса на глобална 
конкурентноспособност 2014 – 2015 г. спрямо индекса за 2013 – 2014 г. по 
отделните индикатори е обобщена в таблица 3 [4, 5]. 

 
Таблица 3. Позиция и оценка на България в Индекса  

на глобална конкурентоспособност 

Стълбове 
2014г. – 2015г.  2013г. – 2014г.  

Позиция 
(от 144) 

Резултат 
(от 1 до 7) 

Позиция 
(от 148) 

Резултат 
(от 1 до 7) 

ОБЩО 54 (↑) 4,4 57 4,3 
I. Основни изисквания 59 (↓) 4,7 58 4,7 
1. Институции 112 (↓) 3,3 107 3,4 
2.Инфраструктура 74 (↑) 4,1 75 3,9 
3.Макроикономическа стабилност 36 (↓) 5,4 30 5,6 
4.Здраве и oсновно образование 51 (↓) 6,0 45 6,0 
II. Спомагателни фактори за 
ефективността 52 (↑) 4,3 60 4,2 

5. Висше образование и обучение 63 (↑) 4,5 69 4,3 
6.Ефективност на пазара на стоки 63 (↑) 4,4 81 4,2 
7.Ефективност на пазара на труда 67 (↓) 4,2 61 4,4 
8. Степен на развитие на 
финансовите пазари 60 (↑) 4,2 73 3,9 

9. Технологична готовност 41 (↑) 4,7 44 4,4 
10. Обем на пазара 63 3,9 63 3,9 
III. Фактори за иновации и 
усъвършенстване 106 (↑) 3,3 108 3,3 

11. Степен на развитие на бизнеса 105 (↑) 3,6 106 3,6 
12.  Иновации 105 2,9 105 3,0 

Бележка: ↑- Позицията на страната се подобрява 
↓- Позицията на страната се влошава 

 
В последното издание на индекса за 2014 – 2015 г. България заема 54-то 

място от 144 страни с обща оценка 4,4 т. от 7 възможни, за разлика от 
миналогодишното издание през 2013 – 2014 г., когато страната ни  е заемала 
57-мо  място с оценка 4,31 т. от 148 държави.  

Според изследването за 2014 – 2015 г.  макар позицията на България да 
бележи леко подобрение с 3 места, като цяло изостава в повечето от 
изследваните сфери на конкурентоспособност, което се отразява на 
цялостната оценка на страната. Изключение правят групите показатели 
„Макроикономическа стабилност” с оценка 5,4 т. и „Здраве и основно 
образование” – 6,0 т. от 7 възможни, макар че тази година страната ни има 
леко влошаване на позицията си по тях.  

Според данните от таблица 3 основните групи индикатори, които 
бележат подобрение на индекса за България в последното проучване са 
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ефективността на пазара на стоки – от 81-во на 63-то място и оценка 4,4 т., 
степента на развитие на финансовите пазари – от 73-то на 60-то място с 
оценка 4,2 т. и технологичната готовност – от 44-то на 41-во място с оценка 
4,7 т. По тези показатели страната ни подобрява както позицията си, така и 
оценката си.  

Резултатът за България за всички 12 стълба от трите групи  (основни 
изисквания, спомагателни фактори за ефективността и фактори за иновации и 
усъвършенстване)   са обобщени на фигура 3.  

 

 
        Източник: Global Competitiveness Index 2014 – 2015 

 Фиг. 3. Оценка на  България по групи индикатори 
 
В последното изследване на индекса ясно се очертават тенденциозно 

ниските резултати, които получава страната ни по отношение на 
изключително важни показатели за конкурентоспособността като  
институциите – 3,3 т., иновациите – 2,9 т. и степента на развитие на бизнеса – 
3,6 т.  

По отношение на институциите България се нарежда на 112-то място, 
като основните причини за тази незадоволителна позиция са ниските оценки 
заради липсата на прозрачност при вземането на решения, липсата на 
независима съдебна система, както и фаворизирането на определени бизнес 
интереси. Към тях се прибавят и ниските оценки по отношение на  
ефективността на регулаторната рамка,  както при уреждане на спорове, така 
и при обжалването на административни решения и нормативни промени, 
което е довело до изключително ниското доверие към политиците с оценка от 
1,9, която е най-слабата по този показател.  

По отношение на иновациите страната ни заема 105-то място, като най-
ниските оценки по тази група индикатори са по отношение на разходите на 
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компаниите за научни изследвания и развитие с оценка 2,8 т. и слабото 
сътрудничество между университетите и индустрията за научни изследвания 
и развитие – 3,0 т. Към тях се прибавят и ниските оценки по отношение на 
правителствените поръчки за съвременни технологични продукти – 3,2 т. и 
слабият капацитет за иновации – 3,3 т.  

В групата индикатори за степента на развитие на бизнеса ниските оценки 
се дължат в най-голяма степен на слабо развитите бизнес клъстери – 3,0 т., 
както и на слабото желание от страна на частния сектор за делегиране на 
отговорности. Друг фактор, който допринася за  слабото представяне на 
България, е естеството на конкурентните предимства на България, които са 
концентрирани основно в ниските разходи за труд и наличието на природни 
ресурси. Страната не се представя добре и по отношение на участието на 
местни компании в т.нар. value chain с оценка по този индикатор 3,3 т.. Това 
се дължи на ограниченото участие на местните компании в производството 
на крайни продукти. В голяма степен дейността им се свежда до отделни 
дейности, като добив и производство на отделни елементи, а дейности като 
сглобяването на крайния продукт, рекламата, маркетинга, продажбите и др. 
са изнесени в други страни. Именно това са причините страната ни да заема 
105 –то място по степен на развитие на бизнеса в международната класация.  

На фигура 4 са обобщени, в процентно отношение, най-проблемните 
фактори за правене на бизнес за България, от направеното проучване сред 
бизнеса в рамките на класацията за последното издание на Индекса за 
конкурентоспособност 2014 – 2015 г. 

 

 
Източник: The Global Competitiveness Report 2014 – 2015 
Бележка: От списъка на горните фактори, запитаните бяха помолени да изберат пет 
от най-проблемните области  за правене на бизнес в страната им и да ги класират  
между 1 (най-проблемната) и 5.  

Фиг. 4. Най–проблемните фактори за правене на бизнес,  България, [%] 
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Резултатите за България показват, че корупцията остава най-голямата 
пречка за конкурентоспособността за 14% от отговорилите, което е 
увеличение с 1 пр.п. в сравнение с предходната година. Проблематични 
остават още неефективната държавна бюрокрация – 13,2 %, достъпът до 
финансиране – 11,4 % и политическата нестабилност – 9,4 %.  
 
4. Заключение 

Индексът за конкурентоспособност е един от най-важните показатели за 
икономическата и финансовата стабилност, както и степента на развитие на 
бизнеса и иновациите на всяка една държава. Въпреки, че България бележи 
леко подобрение в позицията и оценката си по индекса за 
конкурентоспосбост спрямо предходната година, страната ни е все още е 
далеч от първенците в класацията.  

Ниските оценки по ключови групи показатели като институции, 
иновации и степен на развитие на бизнеса са ясен индикатор за необходимата 
държавна намеса с оглед повишаването на конкурентоспособността на 
страната ни в бъдеще.  
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Abstract. The main role of business legislation is to regulate the rights and obligations of 
market participants dealing with business in order to ensure fairness among all agents in the 
market environment. Its aim is to protect both entrepreneurs and consumers, employees, 
investors, creditors and etc. The government of a country is therefore responsible for 
maintaining and promoting the business activity in the country. After Bulgaria's accession to 
the European Union the country is making considerable efforts to create a favorable 
business environment for domestic companies and for potential foreign investors. In this 
regard, policies in the country are currently fully harmonized and aligned with those of the 
EU therefore benefits to be maximized for all parties involved, including local companies, 
foreign contractors and consumers. 
Keywords: business legislation, European Union, business activity, harmonized policies. 
 
1. Въведение 

Конкурентоспособността на една икономика зависи от това как бизнесът 
функционира в рамките на страната, а също и дали националните фирми са 
насърчени или възпрепятствани да се конкурират на международно ниво. В 
тази връзка, от определящо значение за насърчаването й, както и за 
стимулирането на бизнес активността имат характера и адекватността на 
провежданите макроикономически политики, и в частност, изготвянето и 
прилагането на стриктно бизнес законодателство. 

Основната роля на бизнес законодателството е да се регулират правата и 
задълженията на пазарните субекти, занимаващи се с бизнес с цел да се 
осигури справедливост между всички участници в пазарната среда. Задачата 
му е да бъдат предпазени както самите предприемачи, така и потребителите, 
служителите, инвеститорите, кредиторите и др. агенти. Правителството на 
една страна е следователно отговорно за поддържането и стимулирането на 
бизнес активността. За тази цел се използват различни инструменти като 
например данъци, правителствени разходи, субсидии, закони, директиви и 
различни форми на подкрепа, съвети и др. Добре изготвеното бизнес 
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законодателство е предпоставка за поддържане на висока 
конкурентоспособност и просперитет на нацията. 

При изготвянето на адекватно бизнес законодателството се вземат под 
внимание фактори, свързани с регулативните механизми на правителството, 
осигуряващи и подпомагащи  взаимодействието на страната с останалия свят. 
Те намират израз в лицето на провежданата външно-икономическа търговска 
политика. В допълнение, за развиването на конкурентоспособност на една 
нация ключова роля заема мястото на дадената икономика в международната 
търговия. Тя е най-развитата област на международните икономически 
отношения. Мощен фактор е за развитието на икономиките на отделните 
страни и международната икономика като цяло. Следователно, развитието и 
усъвършенстването на международната търговия зависи от процесите на 
глобализация и интеграция, които са основни детерминанти на 
конкурентоспособността на една икономика. 

2. Форми на проявление на бизнес законодателството 
       Политика на протекционизъм 

Една от разновидностите на бизнес законодателството се проявява при 
прилагането на политика на протекционизъм чрез инструменти като мита, 
тарифни ограничения, субсидии, квоти и други административни бариери, 
чиято главна цел е насърчаването на местното производство и осигуряване на 
защита на местния пазар от чуждестранни конкуренти. 

В съвременните условия на глобализация на световната икономика 
конструирането на всички елементи на протекционистични регламенти на 
страните се унифицира на основата на международни договори и 
споразумения с помощта на световни организации, регулиращи 
международните търговски отношения. Най-основната сред тях е Световната 
търговска организация (СТО), чийто предшественик е Общото споразумение 
за митата и търговията (ГАТТ). 

След възникването на Световната икономическа и финансова криза 
погледът към протекционизма съществено се видоизменя, появява се т.нар. 
„Нов протекционизъм“. Съвременните представи за бизнес 
законодателството по отношение на закрила на местното производство се 
налагат поради факта, че държавите са с различно икономическо, 
политическо и технологично развитие, което рефлектира в неравномерно 
разпределение на ресурсите и доходите в световен план. Това е причината 
много от страните да преориентират търговията си, прилагайки нови форми 
за защита на националното производство. 

Благодарение на динамичното развитие на процесите на глобализация и 
интеграция между страните, силата на протекционистичните мерки между 
отделните държави и съюзи силно намалява през последното десетилетие. 
Това е предпоставка за създаване на либерална международна търговия, 
която спомага както за повишаването на конкурентоспособността на много 
икономики. Определяща роля в тази насока има изборът на целесъобразно и 
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открито бизнес законодателството в отделната страна, което да стимулира 
бизнес активността на фирмите и да не позволява на отделни 
протекционистични мерки да нарушават търговските взаимоотношения 
между партньорите. 
 
3. Бизнес законодателство, насочено към привличане на чуждестранен 

капитал 
Националните инвестиционни политики все повече се ориентират към 

нови стратегии за развитие. Повечето правителства желаят и се стремят да 
привлекат нови чуждестранни инвестиции като средства за изграждане на 
капацитет и устойчиво развитие. В същото време обаче, много държави 
засилват своята дейност по отношение на регулаторната среда в 
стратегически сектори и реформират своите бизнес законодателства. В 
условията на глобална икономическа криза „се затягат процедурите по 
наблюдение, контрол и по-тясно проучване на дейността на 
транснационалните корпорации“. 

Нещо повече, необходимо е предприемането на законодателни мерки от 
страна на правителствата по отношение на проникването на 
мултинационалните корпорации в националното стопанство. Модерните 
корпоративни капитали в действителност контролират политическия живот 
на съвременните развити страни. Този факт всъщност представлява сериозна 
заплаха за суверенитета на отделните държави, тъй като по този начин той 
може безпрецедентно да бъде подкопаван тъй като интеграционните процеси 
в световната икономика довеждат до „замъгляване” на държавните граници и 
до отслабване на държавния суверенитет във финансовия сектор. 
 
4. Бизнес законодателството в България, насочено към повишаване на 

конкурентоспособността 
След членството на България в Европейския съюз се полагат значителни 

усилия за създаването на благоприятна бизнес среда както за националните 
компании, така и за потенциалните чуждестранни инвеститори. В тази 
насока, политиките в страната понастоящем са напълно хармонизирани и 
съобразени с тези на ЕС, като целта е да се постигне максимална полза за 
всички участващи страни, в т.ч. местни фирми, чуждестранни контрагенти и 
потребители.  

Създаването на благоприятна бизнес обстановка и повишаването на 
националната конкурентоспособност предполага внедряването на комплекс 
от инструменти и механизми, които да бъдат тясно съгласувани помежду си. 

От една страна, повишаването на конкурентоспособността на България 
на местно и международно ниво изисква да бъдат създадени стимули за 
привличането на чуждестранни инвестиции, които да носят висока 
възвръщаемост и да бъдат внедрени в ключови сектори в икономиката ни. 

От друга страна, насърчаването на вътрешни и международни 
инвестиции включва в себе си и създаването на адекватно бизнес 
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законодателство, насочено към реализирането на данъчни облекчения според 
типа производствен процес и дейност, намаляване на административната 
тежест и други. 

България отбелязва значителен напредък по отношение на повишаването 
на конкурентоспособността. Един от показателите за това е отвореността на 
икономиката, измервана като съотношение между експорта на страната 
спрямо брутния вътрешен продукт. На графика 1 е представена отвореността 
на икономиката, съпоставена с реалния темп на икономически растеж за 
периода 1991 г. – 2013 г. 

 

 
Графика 1 

 
От графиката най-общо се наблюдава един ясно изразен положителен 

тренд по отношение отвореността на българската икономика. Най-уязвими за 
страната се оказват периодите след възникването на световната 
икономическа криза, когато износът намалява успоредно с редуцирането на 
темпа на икономически растеж. Рязък спад се отбелязва именно през 2009 г., 
когато икономическият растеж е с отрицателна стойност от 5,5%, а 
отвореността  47,5%.  

След 2009 г. показателят постепенно възстановява своите стойности и 
бележи непрекъснато положително развитие, което е знак за възстановяване 
на конкурентоспособността на страната на международно ниво, въпреки 
неблагоприятните последици от световната криза. 

Като цяло, България се явява привлекателна дестинация за привличането 
на чуждестранни инвестиции поради няколко по-основни причини. Поначало 
съществуват няколко по-основни критерии благодарение на които 
чуждестранният инвеститор взема под внимание при евентуално решение за 
извършване на чуждестранна инвестиция в избрана страна. Йерархично, те са 
подредени по следния начин: 

- Цена на труда; 
- Достъп до местния пазар; 
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- Стабилна политическа обстановка; 
- Квалификация и умения на работната сила; 
- Достъп до суровини; 
- Надеждност и качество на инфраструктурата и комуналните 
услуги; 
- Достъп до доставчици; 
- Достъп до други пазари; 
- Национален данъчен режим; 
- Стабилна макроикономическа, финансова и политическа 
среда; 
- Стабилна законова среда; 
- Ниво на корупцията; 
- Друго. 

По отношение на усъвършенстването на бизнес законодателството в 
България се предприемат редица мерки, синхронизирани с изискванията на 
Европейския съюз. След 2006 г. ключов политически приоритет се явява 
намаляването на административната тежест в страната. Според приетата 
инициатива от ЕК, необходимо е всички държави-членки на ЕС да положат 
усилия в тази насока, като се опират на няколко основни момента: 

- Премахването на остарелите, излишните или повтарящи се 
изисквания за представяне на информация с цел елиминирането 
на ненужни повторения; 
- Осигуряването на  възможност сведенията да се подават по 
електронен път с цел спестяването на разходи и време; 
- Предоставяне на официална яснота по някои сложни 
законодателни актове от страна на администрацията; 
- Подобряване работата на държавната администрация като тя 
бъде подтиквана да организира по-добре изпълнението на 
задълженията си и по този начин да изисква по-малко усилия и 
разходи на време и средства от бизнеса и гражданите. 

Програмата за действие на ЕК понастоящем включва 72 нормативни акта 
на ЕС. Предлагат се секторни планове за намаляване на административната 
тежест в няколко приоритетни области, които имат потенциал за намаляване 
разходите на бизнеса.  

Всяка страна-членка е длъжна да набележи своите приоритетни области 
и да определи своите национални цели за подобряване на националното 
законодателство с цел улесняване на бизнес процесите в страната. 

Според множество изследвания, административната тежест в България се 
счита за необоснована не само поради тромавите разрешителни процедури и 
режими, а също и заради несправедливия режим на данъчно облагане, 
налаганите административни разходи на бизнеса и гражданите. В тази 
насока, от 1 януари 2013 г. с постановление на Министерски съвет в сила 
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влиза подобрения и с направени допълнения Закон за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност. В него се посочва методиката за определяне на 
разходноориентирания размер на таксите. За да бъдат улеснени 
административните органи на територията на страната, МИЕТ издава и 
утвърждава Инструкция за прилагане на Методика за определяне на 
разходноориентирания размер на таксите. 

Понастоящем, така споменатите мерки  усъвършенстват до голяма 
степен бизнес законодателството в страната ни и създават инвестиционни 
стимули за фирмите. 

Да са изпълни поетите ангажименти към ЕК, през 2007 г. в България, по 
инициатива на Министерство на икономиката и енергетиката на РБ, се 
създава междуведомствена работна група, чиито членове следва да прегледат 
обстойно съществуващото българско законодателство, в частта си, имаща 
пряко отношение към редуцирането на административната тежест.  

В този контекст, през 2008 г. стартира процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Определяне и измерване на 
административната тежест, произтичаща от задълженията за информиране на 
бизнеса и предложение за тяхното намаляване“. Изпълнителите на 
обществените поръчки отправят директни препоръки към подобряването на  
съществуващите закони и подзаконови нормативни актове.  

 Според Националната програма за реформи, актуализирана през 2014 г., 
„до края на 2014 г. продължава изпълнението на Втори план за действие за 
намаляване на административната тежест. В плана са заложени 167 мерки в 
пет области…за периода август 2013 г. – февруари 2014 г. са приети три 
пакета с общо 138 мерки за намаляване на регулаторната тежест на 
национално и общинско ниво“. 

 До момента са изпълнени 84 от мерките като се очаква при евентуално 
изпълнение на зададените мерки да бъдат спестени над 50 млн. лева годишно 
както на гражданите, така и на бизнеса. 

Поначало, солидна предпоставка за нарастване на 
конкурентоспособността на българската икономика се явява и участието ни в 
Единния пазар на ЕС. Преференциите, които той предоставя на всички 
страните-членки благоприятства търговията между тях, тъй като той 
представлява своеобразен митнически съюз, основаващ се на общи политики 
и регулации. В рамките на Единния пазар са премахнати митата върху вноса 
и износа, както и таксите с еквивалентен ефект между страните-членки. В 
допълнение, налице е обща митническа тарифа в отношенията на 
членуващите в ЕС държави спрямо трети страни. 

Целта на създаването на Общ пазар е членуващите държави да обменят 
помежду си безпроблемно и без допълнителни разходи стоки, услуги и 
фактори на производството. Поради тази причина страните от ЕС следва да 
конструират и прилагат общи икономически политики и съответно да имат 
очертани сходства в изграждането на бизнес законодателството си. В 
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резултат се очертават няколко безспорни предимства, последващи от 
подобно формирование.  

На първо място, повишава се ефективността на производството в 
страните-членки чрез постигането на сравнително високи икономии от 
мащаба на производството.  

Покачват се също така и конкурентните предимства наред с подобряване 
на условията на търговия. На следващо място, постига се по-ефективно 
разпределение на факторите на производството между участващите в 
международната търговия страни. 

Като част от Европейския съюз, България неминуемо се присъединява и 
към външно-икономическите отношения на Съюза, което включва и 
интегрирането на всички митнически регулации и съответно приемане на 
обща търговска политика, синхронизирана с тази на останалите страни-
членки.  

Понастоящем, българската митническа администрация е изцяло поела 
функциите по прилагане на разпоредбите на общата търговска политика. 
Сближаването на митническото законодателство инкорпорира в себе си 
прилагане на процедури и режими, съобразени с тези на митническите 
служби на ЕС. 

Непрекъснатата координация между митническите власти на страните от 
ЕС предоставя сигурност на европейските граждани и предприятия. 
Дейността на отделните звена е подпомагана от немалко на брой 
наднадционални институции като например Европейската служба за борба с 
измамите (OLAF), Европол, Интерпол, Световна митническа организация и 
др.  

Потвърждение за успешната колаборация между различните държави и 
международни органи постоянно нарастващия брой на изземаните 
фалшифицирани продукти.  

На графика 2 са представени стойността и броя на случаите на 
извършени и констатирани конфискации. 
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Брой на регистрираните случаи и на артикулите, конфискувани от 
митническите служби в ЕС за периода 1999 г. – 2011 г. 

 
Графика 2 

 
По-голямата част от конфискуваните артикули принадлежат към вноса от 

Китай и най-често става въпрос за нарушаване на правата на интелектуалната 
собственост. През последните години, увеличеният дял на конфискуваните 
артикули се дължи в голяма степен на усъвършенстването на електронните 
системи за контрол от страна на институциите. 

За повишаването на бизнес законодателството в рамките на ЕС са 
предприети и други важни, съвременни инициативи, стимулиращи фирмите, 
желаещи да инвестират в рамките на Съюза. По същество, става въпрос за 
т.нар. „Единно звено за контакт (ЕЗК); (Points of single contact (PSC)) “. ЕЗК 
представлява портал за административни услуги. Създава се във всяка 
държава-членка на ЕС и основната  му цел е да улесни предприемачите, 
които имат желание и намерение да развиват бизнес в сферата на услугите на 
територията на европейския съюз.  

Основната идея, която заляга във фокуса на създаването на подобна 
инициатива е да се подобри координацията между бизнеса и 
административните органи като това спомогне за редуциране на излишните 
разходи както от страна на фирмите, така и на държавните звена.  

Мисията, заложена зад единните звена за контакт е бъдещите 
инвестиращи фирми да получават точна, навременна и пълна информация 
относно необходимите изисквания за стартиране на бизнес с избрана от тях 
държава-членка. 
 
5. Заключение 

За постигането на подобни благоприятни резултати по отношение 
нарастването на конкурентоспособността в България е необходимо 
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стриктното съблюдаване и поддържане на адекватно бизнес законодателство, 
синхронизирано с политиките на Европейския съюз по отношение на 
привличането на чуждестранни инвестиции, намаляване на 
административната тежест и не на последно място, сближаване на 
митническото законодателство. Изпълнението на горепосочените условия ще 
способства за постигането на адекватна бизнес среда и устойчив 
икономически растеж в страната в дългосрочен план. 
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Abstract. Over the past 20 years China has registered an impressive growth in its exports 
and since 2009 is the world largest exporter. The country’s export bundle has been upgraded 
and includes more sophisticated skill-based goods. However, there is a d ebate whether 
China’s stellar export performance is based on a mple and cheap labour force or the 
fundamental factors shaping its comparative advantage have changed. The paper first looks 
at China’s national innovation policy. Then the international competitiveness of the country 
is analyzed, based on changes in the exports structure, market share and relative trade 
balance indices. The results infer that China’s improvement of the export competitiveness is 
increasingly based on the building-up of its own technology-related strength.  
Keywords: innovation policy, exports, factor content, competitiveness, China. 
 
1. Въведение 
 В качеството си на една от най-бурно развиващите се икономики и на 
водещ играч в международната търговия, Китай привлича международния 
интерес с безпрецедентния бум в експортния си сектор. Широко се приема, 
че  сравнителните предимства на страната се основават главно на нейната 
изобилна и евтина работна сила и съответно по-голямата част от експортната 
листа се състои от продукти на трудоинтензивни производства. Паралелно с 
високата конкурентоспособност на икономиката в областта на трудоемките 
отрасли обаче азиатската държава отбелязва съществени промени в 
експортната си структура, подобрявайки позициите си и печелейки 
конкурентни предимства и в производството и износа на високотехнологични 
продукти. 
 От края на 90-те години на ХХ в. китайското правителство прилага 
стратегия за развитие на търговията чрез научно-технологични 
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нововъведения, целяща внедряване на нови технологии и повишаване на 
добавената стойност на изнасяните стоки. Следвайки стратегията, държавата 
акцентира върху увеличаването на НИРД и генерирането на местни иновации 
в промишления сектор, като все повече предприятия пренасочват своята 
политика от чисто ценова конкуренция към такава на технологично ниво. 
Тази тенденция, допълваща преимуществата от евтината работна сила, е 
важна предпоставка за повишаването на международната 
конкурентоспособност на Китай по отношение на износа и положителните 
изменения в структурата му през последните години.   
 Днес стоковата структура на износа на Китай значително се различава от 
тази в началото на века, което според някои автори се дължи на 
технологичния напредък в страната [1, 2]. Други икономисти обаче твърдят, 
че в основата на експортната конкурентоспособност на Китай лежи 
международната фрагментация на производствения процес и 
специализацията на страната в трудоинтензивните му етапи, при сравнително 
слабо технологично  усъвършенстване [3, 4]. Настоящият доклад се вписва в 
този дебат. Неговата основна цел е чрез анализ на международната 
конкурентоспособност на Китай и настъпилите промени в нея от края на 
миналия век до днес, да се изведат изводи за осъществения технологичен 
напредък в страната.  
 
2. Основни характеристики на националната иновационна политика 
на Китай 
 През последните десетилетия Китай разгръща последователна, мащабна  и 
комплексна иновационна политика. Институционалната структура на 
научната и иновационна система на страната претърпява значителни промени 
през 80-те години на ХХ в., когато правителството предприема редица мерки 
за създаване на пазарна и конкурентна научно-образователна среда с цел 
ускоряване на комерсиализацията на научноизследователската дейност и 
осигуряване на международна конкурентоспособност на китайския бизнес.  
 Още през 1979г. е предприета инициативата за създаване на специални 
зони за икономическо и технологично развитие, които придобиват 
официално статут на реален механизъм за провеждане на открита 
външноикономическа политика, насочена към активно развиване на научно-
техническо сътрудничество, към производствено коопериране и привличане 
на чуждестранни инвестиции. За изграждането им се определят специални 
територии, в рамките на които функционират автономни органи за 
управление, поддържащи стимулиращи условия за привличане на  
чуждестранни капитали и прилагащи политика на преференции по 
отношение на производствените предприятия. Преференциите се 
предоставят, като се отчита степента на съответствие на предприятията по 
критериите високотехнологичност и наукоемкост на продукцията, 
конкурентоспособност и експортен потенциал, участие на чуждестранни 
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инвеститори, очакван темп на нарастване на пазара и др. Освен за 
създаването на преференциален инвестиционен климат се извършват и 
значителни разходи за изграждане на удобна инфраструктура в зоните, 
готови да приемат инвеститори. Вместо субсидиране се използват форми на 
финансиране, носещи възвръщаемост на вложените средства, под формата на 
преференциални кредити, отпускани от държавните банки. Кредитирането от 
страна на обществените банкови институции се извършва при представяне на 
конкретни проекти за изграждане на такъв тип зони и на изработена технико-
икономическа обосновка въз основа на предпроектни проучвания. Повечето 
от зоните получават правото в продължение на пет до осем години да 
акумулират в бюджета си плащанията на предприятията участници. 
Понастоящем по-голямата част от зоните вече са натрупали достатъчно 
средства за разплащания по получените заеми.  
 Към 2012 г. по данни на ОИСР в Китай функционират 132 зони за 
икономическо и технологично развитие, в които се намират около 
половината от националните технологични инкубатори.  Важна задача, която 
държавата си е поставила при създаването на тези зони, е насърчаването на 
сътрудничеството между бизнеса и университетите, с оглед на приноса 
му за генериране на местни иновации и подобряване на технологичното 
равнище на производството. Понастоящем успешно сътрудничество от такъв 
тип се наблюдава в определени индустрии, като биотехнологии и 
информационни услуги, но опитът и добрите практики бързо се 
разпространяват и в други области на икономиката. Правителството използва 
възникналите високотехноогични паркове и клъстери като важен инструмент 
на политиката за насърчаване на иновациите в регионите с относително 
благоприятни възможности за създаване на иновации.   
 Отправна точка в курса към изграждане на икономика, базирана на 
иновациите и знанието в КНР е приетият през 2006 г. от държавното 
ръководство „Стратегически план за средносрочно и дългосрочно 
развитие на науката и технологиите за периода 2006-2020 г.“. Той има за 
цел да превърне Китай в общество, основано на иновациите до 2020 г., като 
се предвижда в началото на следващото десетилетие делът на разходите за 
НИРД в БВП  да надхвърли 2,5%,  научно-технологичната сфера да 
допринася най-малко за 60% от икономическия растеж, зависимостта от 
чуждестранни технологии да се снижи под 30%, а държавата да е сред петте 
водещи страни в света  по брой патенти  и цитати в научни публикации [5]. 
За изпълнение на възложените цели е планирано насърчаване на 
генерирането на местни иновации чрез държавни поръчки на 
високотехнологично оборудване, както и държавна подкрепа за създаването 
на нови местни научно-развойни компании и за увеличаване на 
външнофирмената НИРД в сътрудничество с публичния сектор. Като 
приоритетни китайското правителство определя четири високотехнологични 
индустрии: авиационна и космическа промишленост; електроника и 
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телекомуникации; производство на персонални компютри, офис оборудване 
и софтуер; фармацевтична промишленост и производство на медицинско 
оборудване. Поставените в стратегията цели са доказателство за  нарасналата 
роля на националната иновационна система (НИС) за китайската икономика 
като важен механизъм за изпълнението на предприетия курс на социално-
икономическо развитие на страната. Управляващите ясно осъзнават, че 
развитието на НИС в Китай рефлектира в нарастване на добавената 
стойност при производството на високотехнологични продукти, в 
увеличение на дела на високотехнологичните предприятия в 
промишлеността, в ръст на разходите за НИРД, както и  в нарастване на 
дела на високотехнологичните продукти в износа. 
 Провеждането на иновационната политика в Китай включва изпълнението 
на петгодишни планове за научно и технологично развитие. Текущият 12-
ти петгодишен план (2011-2015 г.) е фокусиран върху насърчаването на 
местните иновации с цел преодоляване на новите предизвикателства в 
областта на енергийната сигурност, на опазването на околната среда, 
демографията и др., както и върху постигането на по-балансиран и устойчив 
модел на развитие на страната. За тази цел се предвижда насърчаването на 
ключови нови и бързоразвиващи се индустрии и технологии, подобряването 
на научно-технологичната инфраструктура и провеждането на редица 
интердисциплинарни научни изследвания в рамките на шест основни 
национални научноизследователски проекта. В текущия план се отчитат и 
слабостите и пропуските в провеждането на досегашната политика за 
насърчаване на технологичния прогрес и иновациите в страната, 
включително засилената правителствена намеса в дейността на 
предприятията, липсата на прозрачност на политиката и неефективното 
прилагане на закона за интелектуална собственост. 

Таблица 1. Разходи за НИРД (2004-2013г., % от БВП) 
страна/година 2004 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

Китай 1,22 1,31 1,35 1,39 1,46 1,66 1,75 1,84 1,95 2,02 

САЩ 2,49 2,51 2,55 2,63 2,77 2,82 2,74 2,77 2,81 2,8 

Германия 2,42 2,43 2,46 2,45 2,60 2,73 2,72 2,8 2,88 2,94 

Корея 2,53 2,63 2,83 3,00 3,12 3,29 3,47 3,74 4,03 4,15 

Япония 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 3,38 3,35 3,49 

ЕС-28 1,67 1,67 1,70 1,70 1,77 1,84 1,84 1,88 1,92 1,92 
Източник: ОИСР 

 В течение на реформата на иновационната сфера в Китай значителни 
промени претърпява и системата за финансиране на науката и 
иновациите. Понастоящем в страната действат няколко десетки национални 
и регионални програми за подкрепа на научните изследвания и 
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комерсиализацията на НИРД. По данни на ОИСР интензитетът на 
финансиране на научно-развойния сектор в Китай се е утроил от 1998 г. 
насам, като общите заделени разходи за НИРД в страната достигат 2,02% от 
БВП през 2013 г., изпреварвайки ЕС-28 по този показател (табл.1). 
Значително нарастват разходите на бизнеса в общите разходи за НИРД, като 
през 2012 г. Китай надминава средното равнище на страните-членки на 
ОИСР по този критерий, а фирменото самофинансиране за изследователска и 
развойна дейност през същата година достига 95% от общите разходи за този 
вид дейност в страната. В същото време университетите получават все по-
голям дял от финансирането, което е доказателство за преход към 
прилаганите в развитите икономики практики за създаване на научни знания 
и иновации.  
 През последните години китайското правителство обръща все по-голямо 
внимание на системата за безвъзмездно (грантово) финансиране на 
НИРД. Основен принос за тази система има най-големият фонд за научни 
изследвания в страната - Националната фондация за естествени науки на 
Китай, която по данни на Китайското статистическо бюро за 2013 г. 
разполага с бюджет от над 16 млрд. юана, като 74 % от тези средства (12,0 
млрд. юана) се разпределят за финансиране на научноизследователски 
проекти. Фондацията подкрепя най-важните направления за развитие на 
науката и технологиите, като средствата за бюджета й към настоящия момент 
са няколко пъти по-високи от разходите за други специфични програми към 
Министерството на науката и технологиите на Китай [6]. 
 Относно държавната подкрепа за генериране на иновации в китайските 
фирми, важно е да се подчертае ролята на Иновационния фонд за 
подпомагане на МСП - InnoFund, както и наличието на данъчни стимули за 
високотехнологични компании, разположени в специфични области като 
технологични паркове, клъстери и др. В допълнение, банките все по-често 
кредитират МСП, но финансирането на иновационни дейности при тях е все 
още в начален етап. Правителството ясно осъзнава ролята на рисковия 
капитал за насърчаването на местните иновации и провежда редица 
реформи с цел привличането му. Въпреки това, рисковете за инвеститорите 
остават  твърде високи и все още е налице недостиг на капитали в подкрепа 
на предприемачите, особено в началния етап на инвестицията. 
 Едно от най-важните и приоритетни направления в иновационната 
стратегия на Китай е създаването и насърчаването на 
високотехнологични китайски ТНК. Нивото на транснационализация на 
НИС се определя от процента на нарастване на дела на местните ТНК в 
общите средства, заделени за НИРД. В началото на новия век делът на 
разходите на китайските ТНК в общите разходи за НИРД на страната 
надминава този на публичния сектор и към 2013 г. по данни на ОИСР вече 
възлиза на над 70%. Към основните фактори, допринасящи за 
транснационализацията на НИС могат да бъдат отнесени активната държавна 
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иновационна политика, вносът на чуждестранни технологии и развитието на 
малкия и среден иновативен бизнес. През последните години засилената 
задгранична експанзия на китайските високотехнологични ТНК води до нови 
възможности за увеличаване на ефективността и повишаване на 
конкурентоспособността им и до насочване на значителни усилия и ресурси 
към задграничните подразделения за разработка на нови технологии и 
продукти. Китайските ТНК се превръщат не само във водещи играчи в 
световната търговия, но и в основни участници в областта на 
международната НИРД. Достъпът до нови технологии от чуждестранни  
научно-развойни центрове на китайските ТНК води до ръст в броя на 
малките и средни иновативни предприятия в Китай.  Осезаема е тенденцията 
на бързо нарастване на научноизследователската и развойна дейност, 
извършвана от китайските ТНК в чужбина. Все пак, въпреки забележителния 
напредък във връзка с навлизането на иновативните китайски компании на 
глобалния пазар, китайската НИС остава сравнително слабо свързана с 
глобалната мрежа за иновации, показателен за което е ниският дял на 
съавторството и съвместните изобретения с чуждестранни партньори.  
 
3.  Анализ на развитието на международната конкурентоспособност на 
Китай  
 Международната конкурентоспособност на дадена страна често се 
оценява според възможността й да поддържа относително благоприятна 
позиция във външноикономическите отношения с останалата част от света. 
Външнотърговският подход за анализ на конкурентоспособността печели все 
по-голяма популярност в настоящия етап на постепенно отпадане на 
търговските бариери в резултат на икономическата интеграция и 
глобализацията. При него обект на изследване е представянето във външната 
търговия и особено промените в структурата на износа на страната.  

 
 

Фиг. 1. Структура на износа на продуктите на преработващата промишленост 
в Китай според факторната им интензивност (1995, 2013г., %) 

Източник: съставена по данни на ЮНКТАД 
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 Данните от фигура 1 показват, че в периода 1995 г. – 2013 г. протича 
значително облагородяване на експортната структура на китайската 
преработваща промишленост. Трудо- и материалоинтензивните продукти 
съкращават своя дял в китайския промишлен износ с цели 20 пр.п. – от 43,9% 
на 23,9%, а тези с ниска интензивност на умения и технологии с 2,6 пр.п. – от 
13% на 10,4%. Това става за сметка на по-доброто представяне на 
промишлените продукти със средна и висока интензивност на умения и 
технологии, които увеличават своя дял съответно от 19% до 24,7% и от 24,1% 
до 41%. Така през 2013 г. продуктите с най-висока технологична сложност и 
поглъщаемост на научни изследвания и висококвалифициран труд имат най-
силно присъствие в износа на Китай за света. 
 Външнотърговската конкурентоспособност широко се оценява и чрез 
способността на разглежданата страна да увеличава своя дял на 
международните пазари за сметка на други страни. Индексът MS 
представлява делът в общия износ на даден продукт от местната икономика в 
общия световен износ на същия продукт.  

        (1),  
където Х ij е стойността на износа на продукта i от страна j, a Х iw e 
стойността на световния износ на продукта i.  
 Колкото по-големи стойности има индексът за световен пазарен дял, 
толкова по-висока е конкурентоспособността на страната в разглежданата 
група продукти.  
 През последните 20 години Китай постоянно увеличава своя дял в 
световния износ и от 2009 г. насам вече е най-големият износител в света, 
изпреварвайки САЩ и Германия. Пазарният дял на страната нараства при 
всичките 4 групи продукти на преработващата промишленост, обособени 
според факторната им интензивност. Най-забележителен обаче е прогресът  
на Китай в продуктите с висока интензивност на умения и технологии, чийто 
показател MS нараства над 8 пъти – от 2% през 1995г. до 17% през 2013 г. 

Таблица 2. Динамика на пазарния дял на Китай в продуктите на  
преработващата промишленост, класифицирани  

според факторната им интензивност (1995-2013г., %) 
Продукти/години 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Трудо- и материалоинтензивни  
продукти 

8,4 10,9 17,9 26,8 27,8 30,2 30,6 

Продукти с ниска интензивност  
на умения и технологии 

4,5 6,3 10,0 16,0 16,9 17,8 17,7 

Продукти със средна  
интензивност на умения и  
технологии 

1,8 3,1 5,9 10,2 10,7 11,7 12,3 

Продукти с висока интензивност  
на умения и технологии 

2,1 3,4 9,6 14,4 15,0 16,4 17,1 

Източник: изчислено по данни на ЮНКТАД 
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 За оценка на международната конкурентоспособност на страните и 
количествено измерване на сравнителните им предимства се използват 
показатели, наречени индекси на проявените сравнителни предимства 
(revealed comparative advantage indices – RCA). Чрез тях се определя дали 
отраслите на страната притежават сравнителни предимства, по начина по 
който те се „проявяват” в международната търговия [7].  
  Получилите силно развитие процеси на глобализация и международно 
фрагментиране на производството генерират двупосочна вътрешнофирмена 
търговия с продукти с различна степен на завършеност между отделните 
фирмени единици, които се намират в различни страни. Така, за да се 
разкрият сравнителните предимства биват разработени индикатори, вземащи 
под внимание както експортните, така и импортните потоци от даден продукт 
към определена страна. Сред показателите за RCA, основаващи се на нетната 
търговска позиция на страната, с най-широка популярност се ползва 
индикаторът, наречен “нормализиран търговски баланс”. Той представлява 
отношението на търговския баланс на страна j с продукт i към общата 
търговия с i.  

               (2), 
където Xij  и Mij представляват съответно износът и вносът на продукта i 
в страна j.  
 Положителни стойности на RTB се регистрират за продукти, при които 
националното производство е силно конкурентоспособно както на 
вътрешния, така и на международните пазари. Затова RTB се счита за 
индикатор за конкурентния успех на националните продукти, по този начин 
отразяващ наличието на сравнително предимство при тяхното производство.  
 Както през 1995 г., така и в края на разглеждания период Китай притежава 
най-силно изразени сравнителни предимства при производството и износа на 
трудо- и материалоинтензивни продукти. При това конкурентоспособността в 
тези производства нараства през годините. На следващо място се нареждат 
продуктите с ниска интензивност на умения и технологии. Стойностите на 
техния индекс RTB също постоянно нарастват и през 2013г. достигат 0,66.    

Таблица 3. Динамика на индекса RTB на Китай за продуктите  
на преработващата промишленост, класифицирани  

според факторната им интензивност (1995-2013г., %) 
продукти/години 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
Трудо- и материалоинтензивни  
продукти 

0,50 0,54 0,72 0,80 0,80 0,81 0,81 

Продукти с ниска интензивност  
на умения и технологии 

0,22 0,29 0,35 0,59 0,63 0,66 0,66 

Продукти със средна  
интензивност на умения и технологии 

-0,22 0,04 0,08 0,13 0,14 0,22 0,25 

   Електроника (без части и компоненти) 0,62 0,88 0,92 0,92 0,92 0,91 0,92 
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   Части и компоненти за  
електрически и електронни стоки 

-0,07 -0,23 -0,24 -0,12 -0,10 -0,05 -0,03 

   Други стоки, без. електроника -0,25 0,03 0,07 0,11 0,13 0,21 0,25 

Продукти с висока интензивност  
на умения и технологии 

-0,11 -0,13 -0,01 0,06 0,08 0,09 0,08 

   Електроника (без части и компоненти) 0,60 0,59 0,70 0,72 0,70 0,66 0,67 

   Части и компоненти за  
електрически и електронни стоки 

-0,28 -0,25 -0,11 -0,02 0,01 0,01 0,02 

   Други стоки, без. електроника -0,20 -0,29 -0,34 -0,23 -0,17 -0,12 -0,12 

Източник: изчислено по данни на ЮНКТАД 
 През 1995 г. Китай притежава сравнителен недостатък спрямо света при 
промишлените продукти със средна интензивност на умения и технологии, 
тъй като индексът RTB показва отрицателна стойност (-0,22). Пет години по-
късно страната успява да премине към сравнително предимство и при тази 
група продукти.  
 Повече време отнема на Китай придобиването на сравнителни предимства 
при най-желаната за специализация група продукти – тези, изискващи висока 
квалификация на работната сила и съвременни технологии. При тях страната 
регистрира отрицателна стойност на индекса RTB (-0,13), през 2000 г., но 
през 2010 г. той вече отразява наличието на сравнително предимство.  
 Интерес представлява информацията за конкурентното представяне на 
Китай в сектора електроника, в който от години страната е водещ световен 
производител. Според Sachwald (2006) Китай става първият износител на 
продукти, свързани с информационните и комуникационните технологии, но 
се съсредоточава само върху трудоемки монтажни работи на вносни 
електронни компоненти в опериращи в страната поделения на чуждестранни 
компании [8]. В същия дух, Nataraj & Tandon (2011) твърдят, че не е 
задължително да е осъществена модернизация в уменията и 
производствените технологии в Китай, тъй като експортната диверсификация 
на страната до голяма степен се основава на сглобяване на вносни 
високотехнологични компоненти [9].  
 Данните от таблица 3 само до известна степен потвърждават изводите от 
гореспоменатите изследвания. Китай притежава силно изразено сравнително 
предимство в крайните продукти на електронната и електротехническата 
промишленост. В същото време страната регистрира превишаване на вноса 
над износа при компонентите и детайлите, което свидетелства за силната 
импортна зависимост на отрасъла и невисоката му конкурентоспособност. В 
динамичен план обаче без съмнение е налице чувствително подобряване на 
конкурентните позиции на Китай. Докато преди 10 години страната е имала 
сравнителен недостатък в търговията с електронни продукти със средна 
интензивност на технологии и умения, изразен със стойност на индекса RTB 
-0,24, през 2013 г. той е вече почти преодолян (RTB възлиза на -0,03).  При 
частите и компонентите за електрически и електронни стоки с висока 
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интензивност на умения и технологии, страната дори успява да премине от 
сравнителен недостатък (RTB през 2005 г. е равен на -0,11) до слабо проявено 
сравнително предимство още през 2011г. (0,01).  
 
4. Заключение 
 Анализът на международната конкурентоспособност доказва все по-
нарастващата роля на научните изследвания, иновациите и съвременните 
технологии при формирането на конкурентните позиции на Китай в 
световната икономика. През последните години азиатската страна започва 
все по-малко да разчита на своя изобилен и евтин труд, за да изнася на 
международния пазар. Налице е чувствително подобряване в експортната 
специализация на страната, дължащо се на промени във фундаменталните 
фактори, формиращи нейната международна конкурентоспособност. 
Понастоящем, както показва динамиката на индекса RTB, Китай е все по-
малко зависим от вноса на чуждестранни компоненти и се ориентира към 
импортозаместващото им производство. По този начин повишаването на дела 
на технологичноинтензивните производства в експортната листа на страната 
отразява технологично усъвършенстване на местната икономика. Независимо 
дали технологичният прогрес се дължи на ефекта на разпростиране от 
привлечените преки чуждестранни инвестиции, правителствените политики в 
областта на научните изследвания и иновациите или натрупването на 
човешки капитал, днес Китай се превръща в основен конкурент на 
индустриално развитите страни не само в традиционните, а все в по-голяма 
степен и в наукопоглъщащите отрасли.  
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Abstract: Nowadays, the capability of the organization to attract, create, exchange and 
preserve knowledge, as well as to transform knowledge into innovative products, services 
and processes, is a key factor for the sustainable development and competitive advantage of 
the organization. In that context concepts such as “management of knowledge”, 
“entrepreneurial management| and “intelligent organization” become particularly important. 
The subject of study in the report are the issues of creativity in the light of the concept of 
“intelligent organization”. The research analyses different views on organization’s 
intelligence, and formulates the author’s definition of this phenomenon. The presented point 
of view is the creativity in the context of organizational intelligence. The report lays down 
conclusions and directions for encouragement of creativity in the established organization. 
Keywords: creativity, knowledge management, knowledge structure, intelligent 
organization, entrepreneurial management.   
 
1. Въведение 

На съвременния етап ключов фактор за устойчиво развитие и 
конкурентно предимство на организацията е нейната способност да 
привлича, създава, обменя и съхранява знание, както и да трансформира 
знанието в иновативни продукти, услуги, процеси и бизнес модели. Това 
предполага предприемането на целенасочени управленски мерки  за 
насърчаване на креативността, предприемаческия дух и творческия 
потенциал на кадрите. В този смисъл особена актуалност придобиват 
теоретични концепции като „управление на знанията” и „интелигентна 
организация”, както и приложението на различни управленски подходи и 
техники за стимулиране на креативността.  Предмет на изследване в доклада 
е проблематиката за креативността в светлината на концепцията 
„интелигентна организация”. Основни цели на изследването са: (1) анализ на 
различни теоретични постановки за интелигентност на организацията и 
формулиране на работна дефиниция за този нееднозначно разбиран феномен; 
(2) представяне на една гледна точка за креативността в контекста на 
организационната интелигентност; (3) формулиране на насоки за насърчаване 
на креативността в утвърдената организация. 
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2. Интелигентност на организацията – концептуални основи и 
изследователски аспекти 

Концепцията за интелигентност на организацията има своя генезис в 
изследванията на Wilensky (1967). Според учения интелигентността се 
изразява в набавяне, организиране, интерпретиране, разпространение и 
комуникиране на информация, използвана за вземане на стратегически 
решения [1]. В този смисъл интелигентността е присъща за организацията и е 
предпоставка за организационната промяна. В свое изследване Klimecki 
разглежда създаването на „интелигентна организация” като водещ мотив в 
управлението на знанията. Ученият посочва, че интелигентността е 
индивидуална категория. С пренасянето на тази характеристика към 
системата „организация” се обозначава обстоятелството, че боравенето с 
фактора знание следва да е задача на цялостното управление на фирмата, а не 
на отделни специалисти или отдели. Това изисква изграждане на структури 
на знание; преразглеждане и оптимизиране по отношение фактора знание на 
бизнес процесите, практиките и правилата; осъществяване на контролинг на 
знанията; включване на знанието като част от визията и мисията на 
организацията; вписване на управлението на знанието в стратегиите [2]. 
Ценно знание за концепцията „интелигентна организация” ни дава 
изследването на Quinn, Andreson, Finkelstein. Според учените интелигентната 
организация е от нов тип и е базирана на знанието и услугите. В нея се 
осъществява управление и координация на информация и интелект с оглед 
задоволяване потребностите на клиентите [3]. Според Bock интелигентната 
организация притежава компетентности за привличане, създаване и 
съхраняване на знание, както и за трансформиране на знанието в иновативни 
продукти и услуги. Ученият откроява като специфики на интелигентната 
организация управлението на знанието, разработването на иновации и 
водещата роля на взаимодействието между кадрите [4]. В свое изследване G. 
Pinchot и E. Pinchot посочват, че в интелигентната организация 
специалистите обединяват своите усилия с оглед оползотворяване на 
възможности, съвместно разработват нови продукти и услуги, търсят и 
разрешават проблеми. Учените пишат: „интелигентната организация е 
структурирана в много малки, взаимодействащи си по между си 
самостоятелни подразделения, респ. работни екипи. Тези самоуправляващи 
се групи са отговорни за собствените си работни процеси и за резултатите от 
своята дейност. Новата организационна форма се фокусира върху екипите, а 
не върху йерархията; върху споделената визия, а не върху веригата на 
разпорежданията. Вътрешно предприемаческите действия са типични за 
интелигентната организация [5]. Анализът на така предстaвените 
теоретични постановки и виждания позволява да формулираме следната 
работна дефиниция: като „интелигентна” може да бъде определена 
организация, която осъществява систематично управление на знанията и 
проявява специфичен вид поведение, наречено „предприемаческа активност”.   
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3. Креативността в „интелигентната организация” - една гледна точка 

Постигането на интелигентност на организацията поставя редица 
предизвикателства пред управлението. Тези предизвикателства намират израз 
в различни направления. Един от аспектите, който придобива ключово 
значение в условия на динамичност на средата и ускорено технологично 
развитие е проблематиката за креативността в интелигентната организация. 
Теоретичният анализ открои управлението на знанията като основна 
специфика на интелигентната организация. Мениджмънтът на знанието е 
съвременна изследователска област, в която ярък теоретичен принос има 
концепцията Sveiby „Теория на фирмата, базирана на знанието. Насоки за 
формулиране на стратегии” [6]. Ученият развива тезата за структури на 
знанието, които допринасят за това специалистите да изявят себе си. Тези 
структури са невидими, скрити и следва да се разглеждат като свързани по 
между си процеси, чрез които специалистите в организацията си 
взаимодействат. Sveiby откроява следните структури на знание: 
индивидуални компетентности, вътрешни структури на знанието и външни 
структури на знанието. 

 Стъпвайки върху изследването на Sveiby и позовавайки се на 
представеното работно определение, можем да формулираме следната теза:  
Креативността в интелигентната организация е тясно свързана с аспектите: 
предприемаческа активност, индивидуални компетентности, вътрешни 
структури на знание, външни структури на знание в организацията (фиг. 1). 

 

 
 

Фиг. 1. Креативност в интелигентната организация – аспекти на изследване 
3.1. Релация „креативност – предприемаческа активност”  
Понятието „креативност” произлиза от латинската дума “creare” 

(„създавам”). Креативността се свързва с индивидуалната способност да се 
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създават оригинални идеи предмети, творби в сферата на изкуството и 
концепции, които имат научна, естетична, социална и технологична 
стойност. Креативността е интелектуалната способност на човек да мисли 
извън установените рамки, да създава и променя възприятия [7]. 
Креативността е способността да се мисли оригинално, различно, да се 
създават иновативни идеи. Креативността може да се дефинира като 
проявление на способността на личността да открива нещо ново. Това е акт 
на свързване на неща, между които преди не се е правила връзка [8]. 
Проблематиката за креативността е фокус в редица изследвания в областта на 
психологията, социологията, управлението и предприемачеството. Отделните 
области на научно знание разкриват различни специфики на този 
нееднозначно разбиран  феномен.  От гледна точка на бизнеса разбирането за 
креативност има прагматичен характер. Креативност в стопанската 
организация е създаването на оригинални идеи с определена цел [9]. За да е 
креативна една идея тя трябва да е подходяща, полезна и да може да се 
реализира на практика [10]. Според Pinchot креативността в организацията е 
комбинирането по нов начин на вече съществуващи идеи, технологии и 
системи [5].  

От позициите на организационната интелигентност предмет на 
изследователски интерес е пресечената точка между креативност и 
предприемаческата активност. В светлината на изследването на Pinchot 
предприемаческата активност може да се разглежда като съвкупност от 
дейности в големите организации, които са насочени към създаване на 
иновации [11]. Стъпвайки върху концептуалния модел на Guth и Ginsberg 
предприемаческата активност може да се изследва като: (1) създаване на нов 
бизнес в рамките на организацията; (2) трансформиране на организацията 
чрез обновяване на ключовата идея, с която е създадена [12]. Съвременна 
изследователска перспектива разглежда предприемаческата активност като 
специфичен вид поведение на фирмата, което се отличава с иновативност, 
риск и проактивност спрямо пазарните възможности [13].  

Могат да се откроят две области на релация между креативност и 
предприемаческа активност: (а) проявление на креативност в процеса на 
откриване на благоприятни възможности за предприемачество; (б) 
обвързаност между  креативност и иновативни продукти, процеси, бизнес 
модели и концепции за нов бизнес. Откриването на възможности като 
присъща характеристика на предприемачеството е централен елемент в 
трудовете на Хайек и Кирцнер. Според Хайек източник на 
предприемаческото откриване е неявното знание, т.е. знанието, което не се 
придобива преднамерено, не се предава, отчуждава и прехвърля и е свързано 
с неформалните институции [14]. В светлината на изследването на Кирцнер 
откриването на предприемачески възможности е резултат от будността на 
предприемача и се основава на изненадата, на неочакваното откриване на 
нещо, което е било недооценено и пренебрегнато [15]. Ключово значение за 
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предприемаческото откриване има достъпа до информация и знание. В свое 
изследване Jong и Wennekers посочват, че благоприятните възможности за 
предприемачество имат обективен и креативен компонент [16]. Креативният 
компонент на възможността за нов бизнес е свързана със способността на 
предприемача да вижда различно от другите. Насърчаването на 
креативността за откриване на предприемачески възможности предполага 
систематично наблюдаване и оценка на известните от теорията по 
предприемачество предприемачески прозорци. Ключова специфика на 
предприемаческия прозорец е, че той „се отваря само за тези, които го 
виждат, обособяват и дефинират по своеобразен начин” [17]. За това е 
необходима креативност - способност мисловно да се пресъздават бъдещи 
ситуации, да се формират потребности, да се създава пазар, който не е 
съществувал преди, да се формират очаквания, да се навлезе в сферата на 
непознатото и неизвестното. Друга област на релация между креативност и 
предприемаческа активност се откроява като се проследи ролята на 
креативността в процеса на създаване на новости. Креативността включва 
способността за разработване на нови идеи, за откриване на нови начини, по 
които се разглеждат проблемите в организацията и възможностите [10]. 
Креативността е предпоставката за създаване на иновации. Burns посочва, че 
креативността е близка до инвенцията, но е свързана и с предприемачеството 
ако с инвенцията се цели оползотворяване на възможност за нов бизнес. 
Ученият пише, че креативността се превръща в прагматична реалност 
посредством иновацията [18]. Коментирайки релацията „креативност - 
предприемачество” Kuratko пише, че креативността се свързва със 
способността на индивида да комбинира ресурси по нов начин докато 
същността  на предприемачеството е превръщането на идеята в реалност [8]. 
Предприемаческият процес в организацията е ръководен от ръководител или 
специалист, който е идентифицирал уникална нова възможност или идея и се 
опитва да реализира тази идея. Произходът на новата възможност е началото 
на предприемаческия процес. Въз основа креативното мислене се ражда 
новата идея т.е. предприемаческия процес започва с креативността [19].  

Въз основа релацията „креативност - предприемачество” Burns обособява 
четири типа фирми. Ефективна комбинация между предприемачество и 
креативност показват фирмите от квадрант Б. Трудно функционират 
фирмите, които се отличават с висока креативност и ниска предприемаческа 
активност. В тях се генерират много идеи, но не е налична компетентност да 
се открие бизнес приложението на креативната идея и тя да се реализира. 
Организациите, попадащи в квадрант Г не показват креативност, но са 
специализирани в имитирането и усъвършенстването на креативни инвенции, 
разработени от други (табл. 1). 
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Таблица 1. Релация „креативност- предприемаческа активност” [18] 
 

 Ниска  
предприемаческа 

активност 

Висока  
предприемаческа 

активност 
Висока креативност А 

Трудно функциониращ 
Б 

Иноватор 

 
Ниска креативност 

В 
Стагнатор 

Г 
Имитатор 

 
3.2. Релация „креативност – индивидуални компетентности” 
По своята същност компетентностите могат да се разглеждат като 

способност да се прилага натрупаното знание, да се използват придобитите 
умения, както и личностните характеристики с оглед успешно изпълнение на 
работните задачи, функции и роли. Креативността по отношение 
предприемаческите възможности изисква способност за оценка и 
интерпретиране на информация и за нестандартно мислене, което надхвърля 
установените рамки [16]. В свое изследване Hisrich и Kearney посочват, че 
всеки човек притежава креативен потенциал. Индивидуални качества, които 
благоприятстват креативността са: обективност; широко мислене; способност 
за разпознаване и преодоляване на бариери; готовност за поемане на 
премерен риск; вътрешна мотивация; вътрешна локализация на контрол; 
необходимост от признание и постижения; стремеж към личностно развитие; 
начин на мислене; способност за разрешаване на проблеми; професионални 
знания и опит; способност за мислене извън установените рамки, доверие в 
собствените сили [20]. Ценно знание за връзката „индивидуални 
компетентности - креативност” дава изследването на Amabile. В него се 
открояват три компонента на креативността: (1) професионална 
експертиза; (2) умения за креативно мислене; (3) мотивация. 
Професионалните знания и опит са ключови за създаване на иновативни 
бизнес концепции. Професионалната експертиза включва както знанията и 
уменията на специалиста, така и интелектуалния потенциал, който той 
използва за откриване и решаване на идеи. Уменията за креативно мислене 
определят това до колко гъвкаво и иновативно специалистите подхождат към 
проблемите, измененията в средата и предизвикателствата. Много силно 
въздействие върху креативността оказва вътрешната мотивация. 
Факторите, които се свързват положително с креативността са: необходимост 
от постижения, необходимост от признание, вътрешна локализация на 
контрола.  Amabile пише, че страстта и интереса на специалиста към даден 
проблем, удовлетворението и предизвикателството, които той намира в 
определена задача, го подтикват да бъде креативен [10].  
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3.3. Релация „креативност – вътрешна структура на знанието” 
Върху креативността въздействие оказват вътрешните структури на 

знание. Креативността изисква комбиниране на информация и знание, които 
са налични в различни функционални звена в организацията. Креативността 
предполага отворени комуникации, гъвкави мрежови организационни форми 
и екипна дейност [9]. В креативната организация от една страна е водеща  
съвместната работа и сътрудничеството, а от друга страна за насърчаване на 
креативността е необходима „различност” в начина на креативно мислене на 
специалистите, в професионалните им компетентности в техните нагласи и 
възприятия [8]. Именно в тази различност се  крие една от най- силните 
страни на креативните организации. Въздействието на вътрешната среда 
върху креативността е фокус на изследователски интерес в редица 
емпирични проучвания на Amabile. По емпиричен път изследователката 
откроява шест категории управленски практики, които насърчават 
креативността: предизвикателства, работни групи, наставничество и  
организационна подкрепа. Управленските действия в тези области от една 
страна могат да насърчат креативността, но от друга страна могат да я убият. 
От позицията на креативността е важно възлаганите на отделния служител 
задачи да съответстват на неговите компетентности, нагласи и начин на 
мислене като задачата трябва да е предизвикателство за служителя и да 
мобилизира неговия креативен потенциал. Това означава ръководителите да 
имат информация за знанията, уменията, предпочитанията и начина на 
мислене на отделните специалисти. Това формира предизвикателства към 
системата за управление на знанията в организацията. Осигуряването на 
свобода на специалиста за избор на начин, по който той да реши даден 
проблем е фактор, който стимулира креативността. От гледна точка на 
интелигентната организация на специалистите следва да се предостави 
свобода да избират проблема или областта на подобрение, върху която да 
работят и авторът на креативната идея да се ангажира в нейната реализация. 
Друга област на управленска намеса, която въздейства върху креативността 
на организацията е формирането на екипи за създаване и разработка на 
иновативна идея или концепция. В интелигентната организация вземането на 
решение за сформиране на екип е необходимо да бъде обезпечено с 
управление на знанията, при което се отчитат както професионалната 
експертиза на кадрите, така и факторите: сътрудничество с колеги, стил за 
решаване на проблеми, готовност за споделяне на знания. По време на 
процеса на креативност специалистите, въвлечени в екипа  привличат нова, 
полезна информация, като използват тази информация те създават ново 
знание и разработват нови перспективи, създават нови решения на 
проблемите. Този процес може да бъде улеснен чрез приложение на 
интелигентни информационни системи. Според Amabile стилът на 
ръководство в креативната организация трябва да е от типа „наставническо 
насърчаване”: стимулиране на творческите усилия на всички фази от процеса 
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на креативност, установяване на ролеви модели при разрешаване на различни 
проблеми, стимулиране на комуникациите и споделяне на знание. За 
креативността е необходима благоприятстваща и подкрепяща среда в 
организацията [10]. В свое изследване Pinchot обособява няколко области: 
(а) време; (б) целеви фондове, заделени в бюджета с оглед осигуряване на 
средства за реализация на идеи и разработка на експериментаторски проекти; 
(в) кадрови ресурс –  планирането на броя специалисти, необходим за 
осъществяване на дейността, следва да бъде съобразено с обстоятелството, че 
може да възникне необходимост от работа по иновативен проект, който 
следва да бъде обезпечен с кадрови ресурс; (г) информация и знание. 
Осигуряването на „резерви” в тези области обезпечава ранните неформални 
стадии на създаването на новости [11].  

 
3.4. Релация „креативност – външна структура на знанието” 
В рамките на релацията „креативност - външна структура на знание“ се 

търсят различни възможности за използване на външно за организацията 
знание в процеса на разработване на иновации и модели за нов бизнес. 
Мобилизирането на креативния потенциал на кадрите не е достатъчно за 
привличане на клиенти и за постигане на конкурентно предимство за 
организации, опериращи в среда, белязана от бързо технологично развитие, 
скъсени жизнени цикли на продуктите и висока динамика. В тези условия се 
прилагат управленски подходи, както за създаване на индивидуализиран 
продукт посредством прякото участие на клиента, така и за „отваряне“ на 
процеса на създаване на иновации. Съвместното създаване на иновации с 
клиенти, университети и партньори предполага преосмисляне на 
изследователската дейност във фирмата и е в основата на концепцията 
„отворени иновации”. В свое изследване Chesbrough определя отворените 
иновации като парадигма, която предполага комбиниране на вътрешни и 
външни за организацията идеи за създаване на стойност [21].   В основата на 
тази управленска концепция е тезата, че необходимото знание за 
разработване на иновации и за обновление на фирмената дейност може да 
бъде разположено на различни места извън организацията [6]. Създаването 
на иновации трябва да се разглежда като непрекъсната интерактивна връзка 
между производители, потребители, институции, университети. Това 
предполага трансфер на знание от едно място на друго в усилията на фирмата 
по обновяване. В интелигентната организация могат да се обособят две 
области на релация креативност – външна структура на знание: (а) 
управленски подходи и техники за привличане и използване на знанието и 
креативния потенциал на потребители и външни експерти; (б) интеграция в 
стратегиите на принципа на отворените иновации. Включването на 
потребители и външни експерти в разработката на иновации изисква от една 
страна тяхното мотивиране за участие. От друга страна  предполага 
създаване и поддържане на потребителски общности и иновативни 
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пространства, където потребителите да могат създадат своето иновативно 
предложение. Съвременните информационни технологии играят  важна роля 
в инструментариума за активиране и използване на външно знание и 
креативен потенциал. Взаимодействието между креативност и външна 
структура на знание следва да бъде вписано в рамките на цялостен 
стратегически подход с оглед осигуряване на устойчивост. Според 
Chesbrough и Appleyard „отворената стратегия” въвежда нов бизнес модел, 
базиран на инвенцията и координацията [22]. В стратегически план 
креативността в контекста на външната структура на знание предполага 
управленски решения и утвърждаване на механизми по отношение на редица 
въпроси като интелектуална собственост, координационен механизъм, 
система за мотивация, приложение на дигиталните технологии, определяне 
на ролята на потребителската общност в контекста на стратегията на 
фирмата, интегриране на концепцията за привличане на външен за 
организацията креативен потенциал и практиката по създаване на вътрешно 
корпоративен университет, създаване на доброволческа мрежа, интегриране 
на външния креативен потенциал в устойчив бизнес модел.  

 
4. Заключение  

Анализът на нееднозначно разбирания феномен „интелигентна 
организация”, както и проучването на актуалния проблем за креативността в 
контекста на организационната интелигентност позволява в теоретичен план 
да формулираме следните изводи: (а) съществуват теоретични основания за 
работната дефиниция на изследването, съгласно която като интелигентна 
може да бъде определена организация, която осъществява систематично 
управление на знанията и проявява специфичен вид поведение, наречено 
предприемаческа активност; (б) представените виждания и техния анализ 
потвърждава основната теза на изследването.  

В практико-приложен план проведеното изследване откроява 
необходимост от действие в следните посоки: (а) осъществяване на цялостно 
управление на знанията - включване на знанието като част от визията, 
мисията и стратегиите, утвърждаване на система за управление на знанията, 
определяне на метрики и осъществяване на контролинг на знанията; (б) 
проектиране и въвеждане на интелигентни системи, които да обезпечат 
достъпа до необходимото знание при решаване на креативни задачи, (в) 
приложение на техники за креативност; (г) осигуряване на ефективна 
комбинация между креативност и предприемаческа активност; (д) поставяне 
в центъра на управлението на човешките ресурси факторите: професионална 
експертиза, умения за креативно мислене, вътрешна мотивация; (е) 
разглеждане на креативните задачи в контекста на управление на процесите; 
(ж) създаване на среда, в която се насърчават съвместната работа, 
различността, работните екипи, свободата на избор; (з) интеграция в 
стратегиите и практиките на принципа „отворени иновации”. Съвместното 
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действие в тези посоки ще допринесе както за интелигентност на 
организацията, така и за насърчаване на нейния креативен потенциал.  

 
Литература 
1. WILENSKY, H., Organizational Intelligence: Knowledge and Policy in Government 

and Industry, New York: Basic Books, 1967, 4 p. 
2. KLIMECKI, R., Wissensmanagement - Wege zur “intelligent Organisation“,   

Diskussionsbeitrag Universitӓt Konstanz, 1999, 12 p. 
3. QUINN, J.B., ANDERSON, Ph., FINKELSTEIN, S. Managing Professional Intellect: 

Making the Most of the Best, Harvard Business Review. March- April, 1996, 71 p. 
4. BOCK, F. The Intelligent Organization, McKinsey Quarterly, 2 Quarter, 1998, 6 p. 
5. PINCHOT, G., PINCHOT, E. The intelligent organization: engaging the talent and 

initiative of everyone in the workplace, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco, 
1996, 5 p. 

6. SVEIBY, K.E.  A knowledge‐based theory of the firm to guide in strategy formulation, 
Journal of Intellectual Capital, Vol. 2, Issue 4, 2001, 344 p. 

7. MASSAROL, M., BARDY, R., PITTS, M. Supporting creativity through knowledge 
integration during the creative processes. A management control system perspective, 
Electronic Journal of Knowledge management, vol. 10, Issue3, 2012, 258 p. 

8. MORRIS, M. KURATKO, D., Corporate entrepreneurship. Entrepreneurial 
Development within organizations, Harcourt College publishers, 2002, 33 p. 

9. What’s creativity? International Center for Studies in Creativity, Buffalo state university 
of New York, http://creativity.buffalostate.edu/what-creativity 

10. AMABILE, T., How to kill Creativity, Harvard Business Review, 76 Issue, 1998, 77 p. 
11. PINCHOT, G. Intrapreneuring. Why You Don’t have to Leave Corporation to Become 

Entrepreneur, Harper&Row Publishers, New York, 1985, 195 p. 
12. GUTH, W., GINSBERG, A., Guest editors' introduction: Corporate entrepreneurship, 

Strategic Management Journal, vol. 11, 1990, 5 p. 
13. COVIN, J., SLEVIN D., A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, 

Entrepreneurship Theory and Practice. No 1 (Fall), 1991, 7 p. 
14. KOEVA, S., Pazarat kato spontanen red. Prinosat na F.A. Hayek, Steno, Varna, 2002, 

66 p. 
15. KIRZNER, I. M., Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: an 

Austrian Aproach, Journal of Economic Literature, vol. XXXV (March), 1997, 60 p. 
16. JONG, J., WENNEKERS, S., Intrapreneurship. Conceptualizing entrepreneurial 

employee behavior. SCALES, Netherland, 2008, 1 p. 
17. KOEV, Y., Vavedenie v predpriemachestvoto, Nauka i ikonomika, Varna, 2013, 180 p. 
18. BURNS, P., Entrepreneurship and small business, Palgrave Mc Millan, New York. 

2007, 63 p. 
19. KURATKO, D., GOLSBY, M., HORNSBY, J., Innovation Acceleration. Transforming 

Organizational Thinking, Pearson, New Jersey, 2012, 45 p. 
20. HISRICH, R. KEARNEY, Cl.,  Corporate entrepreneurship. How to create a t hriving 

entrepreneurial spirit throughout your company, Mc Grow–Hill Companies, 2012, 31 p. 
21. CHESBROUGH, H., Open innovation: the new imperative for creating and profiting 

from technology. Harvard Business School Press, Boston, 2006, 43 p. 
22. CHESBROUGH, H., APPLEYARD, M., Open Innovation and Strategy. California    

management review, vol. 50., No I Fall, 2007, 57 p.  

756



РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА: ПРИЧИНИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ 

 
REINDUSTRIALISATION OF BULGARIAN ECONOMY: 

REASONS AND CONSTRAINTS 
 

Rumyana Angelova 
 

Department of Industrial Business and Entrepreneurship,  
Trakian University, Bulgaria,  

 E-mail:rumi2002@abv.bg  
 

Abstract.  Industry plays a key role in innovation, productivity, job creation and economic 
growth. This is the leading leitmotif in economic policies of some of the great world powers 
(USA, Russia, etc.) in the last few years. Their ambitions, however, is not industrialization 
at any cost, but one based on high resource-saving technologies and innovations. This 
required the inclusion in the turnover of the word "reindustrialisation". This study aims to 
clarify the content of this concept, reveal some of the reasons for conducting a 
reindustrialisation in Bulgaria, summarize the obstacles that could limit or halt its 
implementation.  
Keywords: industry, industrial policy, innovations, reindustrialization. 
 
1. Въведение 

Понятието „реиндустриализация“ навлезе активно в икономическата 
терминология през последните няколко години и стана обект на сериозни 
обсъждания сред научните и експертните среди. То среща както своите 
привърженици, така и своите опоненти, които в зависимост от преследваните 
цели (най-често политически) понякога го интерпретират погрешно. 
Първоначално за реиндустриализация заговориха американските политици  и 
икономисти, имайки предвид политика за изтегляне на някои производства 
от Китай обратно в Съединените Щати. Европа ги последва, като в неговия 
смисъл вложи „стратегия за растеж и възстановяване на икономиката“ [13]. 
Русия също пое курс към реиндустриализация, когато през май 2012г. 
президентът Владимир Путин подписа Указ за осъществяване на мерки по 
реиндустриализация на страната [8]. В Унгария, реиндустриализацията е сред 
приоритетните направления за развитие на националната икономика. 

Очевидно реиндустриализацията е във фокуса на икономическата 
политика на водещите световни сили. За тях тя е единственият изход от 
продължилата рецесия и път към постигане на финансова устойчивост. Като 
страна членка на Европейския съюз, България не може да остане встрани от 
тази политика. През 2014г. Европа обяви „ренесанс на индустриалната 
политика“, като посочи че „за Европейската Комисия и за държавите от 
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Европейския Съюз, най-важният приоритет е да се насърчат икономическият 
растеж и конкурентоспособността, за да се постигне трайно възстановяване 
на икономиката и да се осъществят целите на стратегия „Европа 2020“[14]. 
Съгласно тази стратегия, делът на промишлеността в брутния вътрешен 
продукт (БВП), трябва да достигне 20% до 2020 година. 

Обект на изследването е реиндустриализацията като аспект от 
икономическата политика на Европа и в частност на България. 

Предмет е смисъла и съдържанието на това понятие, разкриване на 
някои от причините за провеждане на реиндустриализация в България, 
обобщаване на пречките, които биха могли да ограничат или стопират 
нейното провеждане.  

Чрез изследването се защитава тезата за необходимостта от провеждане 
на икономическа политика за осъществяване на реиндустриализация в 
България, основана на висока степен на механизация и автоматизация и 
иновативни технологии. 

 
2. Реиндустриализацията като понятие 

В икономическата литература и в интернет пространството съществува 
многообразие от опити за дефиниране на понятието „реиндустриализация“, 
но няма единно мнение относно неговата същност. Най-често то се свързва с 
други понятия, сред които „деиндустриализация“ и „индустриализация“. 

Деиндустриализацията като термин се появява в икономическата 
литература през 70-те години на миналия век и се интерпретира като 
„структурен дисбаланс в икономиката, при който се наблюдава спад в 
конкурентното положение на промишленото производство и невъзможност 
то да задоволи нарастващите потребности на търсенето, независимо от 
увеличаващите се разходи и цени“ [11]. Съвременното определение на 
деиндустриализация се свързва с: устойчив спад на промишленото 
производство [12] и намаляване дела на промишления персонал в общата 
численост на заетите лица [9]. В резултат на деиндустриализацията обемът на 
произведената промишлена продукция намалява и се наблюдава спад в 
технико-технологичното  и организационното равнище на производството. 
Персоналът се деквалифицира, тъй като в резултат на опростяване на 
производствените операции, отпада и необходимостта от провеждане на 
обучения. Ликвидират се производствени дейности, сектори и индустрии.  

Индустриализацията се свързва с „промишленото развитие на страните 
и внедряване на крупна машинна техника в народното стопанство“ [7].  В по-
съвременните тълковни речници, това понятие се интерпретира като “процес, 
свързан с ръст на относителния дял на преработващата промишленост в 
сферата на икономиката, където по-рано е преобладавал първичния сектор – 
селско стопанство, рибовъдство и т.н. При индустриализацията, заетостта в 
първичния сектор се снижава – както в абсолютно, така и в относително 
изражение“ [10].   
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Буквалният превод на думата „реиндустриализация“ означава връщане 
(обратно) към индустриализацията. Индустриализацията, обаче вече се 
свързва с нови, съвременни технологии, чрез които да се постигне 
намаляване на енергоемкостта и материалоемкостта на производството [5]. За 
да се ограничат погрешните представи и тълкувания на 
реиндустриализацията, авторът обобщава мненията на редица автори по 
темата, като ги разделя на две групи твърдения:  погрешни  (Какво не е 
реиндустриализация) и верни (Какво е реиндустриализация) – Вж. Таблица 
1. 

Таблица 1. Погрешни и верни твърдения за понятието „реиндустриализация“ 
 

Какво е реиндустриализация Какво не е реиндустриализация 
Развитие на промишлени продукти, 
чието производство се основава на 
съвременни технологии, научни 
изследвания и иновации. 

Опит да се реанимират отдавна 
неработещи предприятия, като се 
използват изцяло или частично 
остарялото им оборудване и старите 
им технологии [6]. 

Диверсификация на структурата на 
икономиката чрез увеличаване на 
относителния дел на преработващата 
промишленост. 

Изпреварващо нарастване на 
тежката пред леката промишленост 
[1]. 

Стратегически, дългосрочен процес 
на модернизиране на индустрията, 
насочен към генериране на 
нарастваща микроикономическа 
конкурентоспособност и 
индустриален растеж [3]. 

Възстановяване и доминиране на  
държавния пред частния сектор. 

Източник: Собствена разработка 
 
Всички верни твърдения биха могли да бъдат обединени в следното 

изречение: Реиндустриализацията е дългосрочен процес на развитие на 
промишленото производство, основано на иновативни технологии, целящ 
постигане на икономически растеж и устойчивост. 

 
3. Причини за осъществяване на реиндустриализация в България 

Могат да бъдат изтъкнати редица причини за осъществяване на 
реиндустриализация в България – икономически, социални, политически и 
т.н. Изхождайки от посочените по-горе определения за деиндустриализация, 
са разгледани показатели, доказващи степента на деиндустриализация на 
българската икономика. Тя е достатъчно основателна причина за търсене на 
изход от настоящото статукво. 

Първо, значителен спад в обема на промишленото производство 
(изчислен като относителен дял).  
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Източник: Годишници на НСИ 

 
Графика 1. Относителен дял на промишленото производство 

 за периода 1990 – 2013г. 
 

За базова година е приета 1990 година, когато обемът на промишлената 
продукция се приема за 100%. Данните, представени на Графика 1 показват, 
че от 1990 до 2013г.,  обемът на промишленото производство е намаляло 
драстично, като в нито един момент не достига изходното ниво. 

 
Второ, намаляване числеността на заетите лица в промишлеността: 

 
 

 
Източник: Годишници на НСИ 
 

Графика 2. Численост на заетите лица в промишлеността 
 за периода 1990 – 2013г. 

 
Числеността на заетите лица в промишлеността през 1990г. наброява 

почти 1,5 млн. души.  От тогава тя е намаляла почти два пъти и достига едва 
0,5 млн. души през 2012г. – Вж. Графика 2. 
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Трето, в структурата на експорта, относителният дял на промишлената 
продукция има превес над останалите отрасли, въпреки очевидния спад 
спрямо 1990г.  – Вж. Графика 3. Това доказва, че  индустриалният отрасъл 
има най-голям принос за постигане на положително търговско салдо. 

 
 

 
Източник: Годишници на НСИ 

 
Графика 3. Динамика  на експорта на България 

 
Разгледаните по-горе данни са само една малка част от индикаторите, 

доказващи необходимостта от провеждането на реиндустриализация в 
България. Те могат да бъдат допълнени и с други, като например: дял на 
промишлената продукция в брутния вътрешен продукт на страната, спад на 
чуждестранните инвестиции, инвестиции в иновации,  енергийни разходи и 
ефективност и т.н. 

 
4. Ограничители пред реиндустриализацията 

Много и разнообразни са факторите, играещи ролята на ограничители 
пред реиндустриализацията. Според някои автори [4] те биват външни и 
вътрешни. Други [2] ги разделят на ограничители на микро- и макро- ниво. 
Кои са ограничителите на реиндустриализацията в България? 

На макрониво: 
1/ Липса на дългосрочна визия от страна на държавата за развитие на 

индустрията – макар, че на ниво ЕС, развитието на индустрията е приоритет, 
все още в нашата страна няма приета дългосрочна програма за 
реиндустриализация.  

2/ Дефицит на човешки капитал и умения – налице е тенденция към 
намаляване на кадрите с инженерно и средноспециално техническо 
образование. 
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3/ Затруднен достъп до финансов ресурс - въпреки, че конкуренцията 
между банките е много голяма и с цел запазване на съществуващите и 
привличане на нови клиенти, те непрекъснато облекчават условията си за 
кредитиране, все още фирмите срещат известни затруднения при ползване на 
кредити. Спрямо другите страни от Европейския съюз, лихвените нива и 
таксите по инвестиционните кредити в България, все още са твърде високи. 

4/ Липсва координация между правителствени и неправителствени 
институции, както и между такива на национално, регионално или местно 
ниво. 

На микрониво: 
1/ В структурата на предприятията преобладават микро- и малките 

предприятия, които се отличават с по-ниска производителност, по-ниска 
рентабилност и по-ниски нива на заплащане на труда, пазарноориентирани са 
предимно към вътрешния пазар и т.н. Това ги прави по-непривликателни за 
кредитиране и инвестиране в тях. 

2/ Слаба инвестиционна активност от страна на предприятията. 
3/ Липса на подготвени мениджърски кадри за реализация на 

иновационни проекти. 
 
5. Заключение  

Настоящата статия засяга само една малка част от въпросите свързани с 
реиндустриализацията. Всяка една от посочените причини и ограничители 
може да бъде обект на самостоятелни изследвания и дискусии. Важно е да се 
разбере истинската същност на реиндустриализацията, защото тя  не среща 
одобрение от целия политически и икономически елит в България и се 
свързва с погрешните представи за индустриализацията от времето на 
социализма. Въпрос на време е и в нашата страна да се предприемат мерки и 
да се одобри стратегия за увеличаване дела на индустриалния сектор. В 
противен случай ще бъдем свидетели на задълбочаващ се спад на основни 
икономически показатели и влошаване на жизнения стандарт  в България.  
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Abstract. Subject of analysis is the process of new products developing (NPD) in the 
industrial enterprises. The report present the part of results conducted in a large study, 
related to general issues and general process of development of new products in the 
Bulgarian industrial enterprises in comparable indicators between similar studies conducted 
in the United States, Sweden and Malaysia. The focus is only on presentation of the results 
of summaries and comparative cross-sector analysis on the overall profile of the surveyed 
enterprises. 
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1.  Въведение 

В иновационния мениджмънт нововъведенията се разглеждат като 
ключов фактор за конкурентоспособността на компаниите, регионите и 
икономическия растеж [1, 2]. Активната научноизследователска и развойна 
дейност (НИРД) за създаване на нови продукти, увеличава конкурентните 
предимства и е основание за пазарно утвърждаване на индустриалните 
предприятия [3]. От жизнено важно значение за промишлеността е 
успешният пазарен старт на новите индустриални продукти [4, 5]. В тази 
връзка е проучен опитът на други държави и изследвания с фокус върху 
процеса на разработване на нови продукти [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] (PDMA 
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19951; 2003;2 Rundquist & Halila, 20103, Al-Shalabi, Omar и Rundquist, 2008, 
20104). В резултат на осъществения контент анализ на научноприложната 
литература и изследвания е разработена методика и анкетен формуляр за 
проучване, което е проведено в български индустриални предприятия в 
периода 2012-2015г. 

 
2.  Методика на проучването  

Целта на изследователите е да се извърши сравнителен анализ на 
състоянието и тенденциите при разработката на нови продукти в българските 
индустриални предприятия, което да ги позиционира спрямо опериращите в 
индустрията организации на иновативно развити икономики като тези на 
САЩ (в Америка), Швеция (в Европа) и Малайзия (в Азия).  

Следните задачи реализират поставената цел: (1) Получаване на обща 
информация за предприятието; (2) Изучаване на общия процес за 
разработване на нови продукти (РНП); (3) Анализиране на управлението на 
портфейли от иновационни продукти; (4) Проучване на РНП чрез аутсорсинг; 
(5) Изследване на организацията при РНП; (6) Изследване на прилаганите 
методи и инструменти при РНП. 

Анкетата е базирана на въпросник, разработен от PDMA (Product 
development and marketing association) САЩ, който е използван с изричното 
съгласие на Steve Uban5 - директор на PDMA Foundation за осъществяване на 
сравнителни анализи и разпространение на добри практики. При съпоставяне 
с цитираните предходни публикации по изследвания проблем, в българското 
проучване се прилагат много повече инструменти.  

Предмет на мащабното изследване е процесът за РНП в средни и големи 
български индустриални организации с численост на персонала над 50 души.  

Обект на експерименталното изследване са средни и големи 
предприятия, (според критерия брой на персонала), които според 
Националния класификатор на икономическите дейности (КИД-2008), са 

1Разработената анкетна карта е изпратена до 14751 американски предприятия, от 
които 1601 са членове на PDMA, 6650 - на AMA (Американската асоциация по 
маркетинг) и 6500 - на Corptech. Активността е 2,7 % или 383 респондента. 
2 Респонденти са 416 американски организации, от които 245 са членове на PDMA. 
3 Въпросникът е изпратен до 494 средни по размер шведски организации. 
Активността е 77,3 % (382 организации – 165 производители на машини с общо и 
специално предназначение, 35 производители на хранителни продукти, 111 
производители на изделия от пластмаса и каучук и 71 производители на изделия от 
хартия и дърво. 
4 Въпросникът е изпратен до 915 малайзийски предприятия, като броят на 
респондентите е незначителен - 90 организации, от които са анализирани 72 изцяло 
попълнени въпросници. 
5 Steve Uban, PDMA Foundation, NPDP, Informational Data Technology, 
suban@pdma.org 
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регистрирани в сектор С - „Преработваща промишленост” и оперират в 
следните раздели: 10 „Производство на хранителни продукти”; 16 „Произ-
водство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, 
производство на изделия от слама и материали за плетене”; 17 „ 
Производство на хартия и картон и изделия от хартия и картон”; 22 
„Производство на изделия от каучук и пластмаси”; 28 „Производство на 
машини и оборудване с общо и специално предназначение”. 

При избора на обектите за извършване на секторния анализ и големината 
на изследваните организации е търсен паралел с цитираните изследвания, 
осъществени в САЩ, Швеция и Малайзия за постигане на съпоставимост и 
съизмеримост на получените резултати [13]. 

 
3.     Генерална съвкупност и представителност  

Генералната съвкупност от предприятия се състои от 559 организации, 
като информация за тях е получена от НСИ6. Тъй като изследването се 
провежда в пет различни раздела, за да могат да се предоставят 
статистически значими резултати за всеки един от тях, извадката трябва да 
бъде представителна за генералната съвкупност и за предприятията, 
съответно попадащи във всеки раздел. За проверка на статистическата 
значимост се използва калкулаторът на Raosoft (Sample size calculator), който 
дава възможност да се изчисли обем на извадката за изследване ( n ). 
Заложената статистическа грешка е p = 5%, с доверителна вероятност γ = 
0.95. Респондентите на същинското проучване са 234 организации, с които е 
осъществен директен контакт на базата на дълбочинни интервюта. 
Резултатите могат да се приемат за статистически значими, както за цялата 
генерална съвкупност, така и за всеки отделен раздел. Очерталото се ниво на 
активност е 63%, представено в таблица 1 по раздели. 

  
Таблица 1. Ниво на активност 

6Национален статистически институт на Р. България 

Раздел 
 
 
 

Брой 
предприятия, 

генерална 
съвкупност 

(N) 

Tрябва да 
бъдат 

анкетирани 
брой пред-

приятия (n) 

Брой 
анкетирани 

предприятия 
 

Изпълне-
ние 
(%) 

 
 

Откази 
(бр.) 

 
 

Откази 
(%) 

 
 

10 335 179 125 70 54 30 
16 26 24 16 67 8 33 
17 33 30 8 28 22 72 
22 79 66 35 53 31 47 
28 86 70 50 71 20 29 
За 

сектора: 559 369 234 63 135 37 
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Отговори са получени от предварително таргетираните целеви 
респонденти: изпълнителен директор/управител, бранд мениджър или 
мениджър, отговарящ за НИРД на предприятието. Подборът на анкетираните 
е осъществен въз основа на убеждението, че това е кръгът от хора, които 
имат широк поглед върху цялостната дейност на изследваните предприятия. 

 
4.     Резултати от обобщения и сравнителен междусекторен анализ 

Този доклад се фокусира единствено върху представяне на резултати от 
обобщения и сравнителен междусекторен анализ, касаещ общия профил на 
предприятията според: среден брой на заетите лица; среден размер на общия 
оборот; дял от фирмения оборот, формиран от продажби извън страната; 
развитие на пазарите през последните две години, където участват най-
важните продуктови линии на предприятието; дял от оборота, формиран от 
тримата най-големи клиенти; техническа осигуреност на програмата за РНП; 
общо представяне на категориите нови продукти в предприятието и успех на 
програмата за РНП.  

Сравнението на резултатите, представящи профила и общия процес на 
РНП в българските индустриални предприятия по съпоставимите показатели 
с проведените аналогични международни проучвания е публикувано само-
стоятелно [14]. 

Профил на предприятията по брой заети и общ оборот 
Целта на събирането на посочените данни е да допринесат за общата 

представа на индустриалните предприятия от различните раздели на сектор 
„Преработваща индустрия” и мащаб на дейностите, осъществявани от тях 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Среден брой заети лица и среден размер  

на общия оборот на индустриалните предприятия 
 

Раздел 
 

10 
 

16 
 

17 
 

22 
 

28 
За  

сектора 
Среден брой 

заети 129 180 136 144 252 161 

Среден размер 
на общия 
оборот на 

предприятията 
(хил. лв.) 

17502,268 19960,687 17912,500 12560,039 12859,676 15953,161 

 
Информацията сочи, че средният брой на заетите лица е най-висок при 

производителите на машини с общо и специално предназначение (раздел 28), 
а най-нисък при производителите на хранителни продукти (раздел 10), което 
е обосновано, имайки предвид спецификата на дейността им. 

Най-висок е средният оборот при производителите в раздел 16 (Произ-
водство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, 
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производство на изделия от слама и материали за плетене); и противно на 
първоначалните очаквания е най-нисък в 22 и 28 (Производство на изделия 
от каучук и пластмаси; Производство на машини и оборудване с общо и 
специално предназначение). 

Успех на новите продукти 
Получените резултати сочат, че преобладаваща част от индустриалните 

предприятия на преработващата индустрия (59,9%) се самоопределят или 
като най-успешни (16,2%) или в горната една трета на седемстепенна скала 
(42,7%) според реализацията на предлаганите от тях нови продукти в 
сравнение с конкурентите. Едва 8,6% от респондентите споделят, че 
изостават спрямо браншовите критерии (в дъното на скалата). 32,5% са на 
мнение, че са в средната една трета на най-важните пазари с предлаганите от 
тях нови продукти. В таблица 3 са представени общо за сектора и по раздели, 
данни, свързани с успеха на новите продукти. 

 
Таблица 3. Признак успех на новите продукти  

спрямо конкурентите (%) 

Раздел 
 

Най-успешни 
спрямо 

конкурентите 
(%) 

В горната 
1/3  

на скалата 
(%) 

В средната  
1/3 

на скалата 
(%) 

В долната  
1/3 

на скалата 
(%) 

10 10,40 44,00 36,80 8,80 
16 25,00 18,75 37,50 18,75 
17 12,50 75,00 12,50 - 
22 28,57 40,00 22,86 8,57 
28 20,00 44,00 30,00 6,00 

За сектора 16,20 42,70 32,50 8,60 
 

Експорт, развитие на продуктовите линии и най-големи клиенти 
Индустриалните предприятия от изследваната извадка реализират 

значителна част от продажбите си извън страната. Данните показват, че като 
цяло сектор „Преработваща промишленост” генерира 37% от продажбите си 
на международно ниво. Респондентите споделят, че се очертава тренд на спад 
на експорта, тъй като редица чуждестранни пазари са се затворили заради 
финансовата криза. Най-висок дял на експортната продукция е характерен за 
производителите на машини с общо и специално предназначение (61%), 
което може да се свърже с изградените традиции в раздела. Много близки са 
резултатите при производители на изделия от дървесина (59%). Като се има 
предвид, спецификата на произвежданата продукция и преобладаващият 
квотен принцип на организиране на европейските пазари, на които се 
представят производителите на хранителните стоки – обясним е най-ниският 
дял при износа на хранителни продукти. 
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В таблица 4 са изведени резултати от показателите - дял от фирмения 
оборот, формиран от продажби извън страната; развитие на пазарите през 
последните две години, където участват най-важните продуктови линии на 
предприятието и дял от оборота, формиран от тримата най-големи клиенти. 

 
Таблица 4. Дял от експортен оборот, развитие на пазарите и дял  

от оборота за тримата най-големи клиенти (%) 

Раздел 
 
 

Дял от 
експортен 
оборот 
(%) 

Развитие 
на 
пазарите 
(%) 

Дял от оборота за 
тримата най-
големи клиенти 
(%) 

10 20 3,04 2,01 
16 59 3,5 1,69 
17 44 2,75 2,13 
22 50 3 2,46 
28 61 3,12 2,3 
За сектора 37 3,07 2,12 

 
Интересно е да се отбележи, че респондентите от различните сектори 

определят пазарите, на които оперират по-скоро като стабилни 
(производители на изделия от хартия и картон и производители на изделия от 
пластмаси) или клонящи към свиване (производители хранителни продукти, 
производители на изделия от дървесина и машини с общо и специално 
предназначение). Разнопосочните отговори, отразяват състоянието в 
индустриалните раздели, като реално следствие на икономическата криза не 
само в национален, но и в световен мащаб. Значителна част от респондентите 
споделят, че след 2011 г. все още не могат да достигнат формирания от тях 
оборот преди финансовата криза, макар че още към 2010 г. са считали, че 
пазарите започват да се стабилизират. 

Измерването на зависимостта на дадено предприятие към 
потребителските очаквания, нагласи и изисквания може да се установи чрез 
показателя - дял от оборота на предприятието, който е формиран от 
продажбите на тримата най-големи клиенти. Най-ниски са относителните 
тегла в раздел изделия от дървесина (в границите между 25–50%). За 
останалите производители на хранителни продукти, изделия от хартия и 
картон, пластмаси и машини с общо и специално предназначение, 
процентите са между 51 – 75%, което говори за сравнително силна 
зависимост на тези организации от основните им клиенти. Казано по друг 
начин, развитието на тези основни клиентски пазари дава пряко отражение и 
е индикатор за относителната стабилност на българските индустриалните 
предприятия от преработващия сектор. Затова е важно да се отчете, кои са 
най-важните фактори, които според основните клиенти, формират 
потребителската им философия и се превръщат в изисквания към 
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продуктовата политика на предприятията. В таблица 5 са представени 
резултати от мненията за важността на отделни фактори за клиентите, като 
отговорите са ранжирани посредством 5-степенна скала. Факторното влияние 
е съпоставено в тригодишен период. 

Данните показват, че като цяло за най-важните клиенти водещо е 
високото качество на продукта, следвано от надеждност и кратък срок на 
доставките, ниска цена, дългосрочни бизнес отношения, широка гама 
продукти и по-добър дизайн на продукта. Имайки предвид, че основната част 
от оборота на българските индустриални предприятия (с изключение на 
производителите на хранителни продукти) се реализира извън страната, 
обосновано географската близост и факторът „общ език и култура” не 
оказват влияние. Изненадващо сервизната дейност и дългосрочните взаимо-
отношения като физически лица с работещите в предприятието не са от 
съществено значение за клиентите. По отношение на значимостта на факто-
рите в сравнение с преди 3 години, не се наблюдават съществени различия. 
По-скоро може да се отчете засилване влиянието на факторите спрямо 
предходен 3-годишен етап, както общо за сектора, така и в неговите раздели. 

  
Таблица 5. Фактори, оказващи влияние върху  

поведението на най-важните клиенти 
Фактори, оказващи 

влияние върху 
клиентското поведение 

Важност 
на дадения фактор 

Важност на този фактор 
преди 3 г. 

Раздели 10 16 17 22 28 
За 

сек-
тора 

10 16 17 22 28 

За 
сек
тор
а 

Ниска цена 4,02 4,44 4,38 3,94 4,02 4,05 1,72 1,44 1,63 1,83 1,70 1,71 
По-добър дизайн на 
продукта 3,47 3,19 3,50 4,03 3,84 3,62 1,91 1,94 1,63 1,83 2 1,91 

Високо качество на 
продукта 4,74 4,50 4,75 4,69 4,76 4,72 1,98 2 1,88 2,06 2,02 2 

Дългосрочни бизнес 
отношения 3,69 3,75 3,75 3,91 4,16 3,83 1,86 1,94 1,88 2 1,80 1,87 

Надеждни доставки 4,14 4,19 4,25 4,23 4,38 4,21 1,89 2,06 2 1,94 1,98 1,93 
Кратък срок на доставка 3,84 3,75 4 4,06 4,12 3,93 1,82 1,94 1,88 1,85 1,88 1,85 
Географска близост 1,94 1,38 2,13 2,03 2,10 1,95 2 2 1,75 1,97 1,96 1,98 
По-добро след-
продажбено обслужване 
и техническа помощ 

1,98 1,38 2,88 1,91 3,68 2,32 1,98 2 1,88 1,97 1,92 1,96 

Общ език и култура 1,79 1,13 2,13 1,46 1,54 1,65 1,96 2 1,75 2,06 1,96 1,97 
Широка гама продукти 3,67 3,31 3,88 3,83 3,52 3,65 1,72 2 1,88 1,94 1,92 1,82 
Често продуктово 
обновление 3,18 2,75 3,50 3,43 3,22 3,21 1,70 1,94 1,88 1,91 1,82 1,78 

Трайни взаимоотно-
шения като физически 
лица с работещите в 
предприятието 

2,13 1,81 2,00 2,11 2,28 2,13 1,96 1,94 1,75 2,00 2,00 1,97 
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Следва да се отбележи, че навсякъде в изследваните предприятия 
резултатите сочат, че най-важно за клиентите е високото качество на 
продукта. Ранжирането на следващите по-важност фактори е различно за 
всеки раздел. 

Техническа осигуреност и успех на програмата за РНП 
В таблица 6 са представени данни за други два важни показателя – 

техническа осигуреност и успех на програмата за РНП. Респондентите 
оценяват посочените показатели чрез скала от 1 – „не отговаря”; 
„неуспешна” до 9 „напълно отговаря”; „напълно успешна”. С цел постигане 
на съпоставимост на резултатите с проведени аналогични проучвания се 
приема, че техническата осигуреност е на нужното ниво и програмата за РНП 
е успешна при получени отговори в диапазон от 7 до 9. 

 
Таблица 6. Техническа осигуреност и успех на програмата за РНП  

 
От получените резултати става ясно, че анкетираните изпълнителни 

директори/ управители, бранд мениджъри или мениджъри, отговарящи за 
НИРД на предприятието, считат че имат съответната техническа осигуреност 
и наличната им програма за РНП е успешна. Анализирайки резултатите за 
всеки отделен сектор, виждаме че това не се отнася за производителите на 
хранителни продукти и производителите на изделия от дървесина. 

Средна продължителност на продуктовия цикъл 
Резултатите за средната продължителност на продуктовия цикъл в 

предприятията, изразени в години са представени на таблица 7. Обосновано 
най-високи са абсолютните стойности при производителите на машини с 
общо и специално предназначение, а най-ниски при производителите на 
хранителни продукти, като се има предвид типа на жизнения цикъл на 
крайния продукт, който трябва да бъде създаден в различните раздели. Като 
цяло средната продължителност за изследваната съвкупност е 3,10 години, 
което свидетелства за сравнително дълъг експлоатационен период на 
произвежданите продукти. 

 
Таблица 7. Средна продължителност на продуковия цикъл (год.) 

 

Раздел 10 16 17 22 28 За сектора 
Техническа 
осигуреност 

 
7,16 

 
6,31 

 
7,63 

 
8,03 

 
7,92 

 
7,41 

Успешна 
програма 

 
6,92 

 
6,63 

 
7,38 

 
7,46 

 
7,50 

 
7,12 

Раздел 10 16 17 22 28 За сектора 
Средна продължителност 

на продуктовия цикъл 
 

2,25 
 

3,63 
 

2,64 
 

3,80 
 

4,62 
 

3,10 
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По отношение на финансовите цели, получените резултати сочат, че 
значителна част от респондентите (88,9%) разработват финансови цели, чрез 
които по-късно да бъдат измерени действителните характеристики на новия 
продукт. Преобладаващата част от мениджърите (74 %) оценяват финансовия 
успех в месеци.  Разбираемо, при производителите на машини с общо и 
специално предназначение  в 28% от анкетираните предприятия финансовият 
успех се получава години след стартиране на новото изделие. Това 
свидетелства за по-сложния комплексен характер на процеса за РНП в 
машиностроенето. 

 
Таблица 8. Финансови цели и финансов успех  

на проектите за РНП (%) 
 

Раздел 
Разработват ли 
се финансови 

цели (%) 

Оценяване на финансов 
успех на проекта (%) 

да не седмици месеци години 
10 88 12 12 77,6 10,4 
16 100 - 12,5 75 12,5 
17 100 - 37,5 62,5 - 
22 91,4 8,6 11,4 74,3 14,3 
28 84 16 6 66 28 

За сектора 88,9 11,1 11,5 74 14,5 

 
Категории нови продукти в индустриалните предприятия 
Заключителен въпрос в представения модул на анкетата е свързан с типа 

на новите продукти. В таблица 9 са описани резултатите за категориите нови 
продукти, разработвани в индустриалните предприятия през последните 5 
години. Сборът във всички категории е 100 %. 

Обобщениете отговори на този въпрос дават ценна информация за 
иновативността на българските индустриални предприятия. Получените 
данни свидетелстват, че основно усилията при създаването на нови продукти 
в индустриалните предприятията са насочени към адаптиращи и имитиращи 
иновации.  

Създаването на знание, което намира израз в производство на продукти 
световна новост не е приложимо при производителите на изделия от 
дървесина, както и при производителите на изделия от хартия и картон.  

Също така създаването на радикални иновации е с незначително 
приложение в работата на производителите на изделия от пластмаса (1%), 
както и при производителите на хранителни продукти (1%). При 
производителите на машини с общо и специално предназначение продуктите 
световна новост са едва 5 %. 
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Таблица 9. Категории нови продукти в индустриалните предприятия (%) 

 
5. Изводи от обобщения и сравнителен междусекторен анализ 

Преобладаваща част от индустриалните предприятия (59,9%) се считат за 
успешни с предлаганите от тях нови продукти в сравнение с конкурентите си. 
Опериращите в преработващия сектор като цяло генерират 37 % от 
продажбите си на международно ниво. Те самоопределят като стабилни 
пазарите, на които оперират, което благоприятства тяхното развитие и 
възможности за стратегическо планиране. Българските индустриални 
предприятия изпитват сравнително силна зависимост от основните си 
клиенти, което обуславя необходимостта от полагане на усилия за нейното 
редуциране. Данните показват, че като цяло за основните клиенти, водещо е 
високото качество на създаваните продукти, следвано от надеждността и 

Категории нови 
продукти 

Общо представяне през последните 5 години 

 Раздел 
10 

Раздел 
16 

Раздел 
17 

Раздел 
22 

Раздел 
28 

За 
сектора 

Продукти световна 
новост 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5 

 
2 

Продуктови 
линии, нови за 
предприятието  

 
10 

 
7 

 
17 

 
16 

 
12 

 
11 

Допълнения към 
съществуващи 
продуктови линии 

 
33 

 
24 

 
26 

 
26 

 
16 

 
27 

Основно модифи-
цирани и следва-
що поколение на 
произвеждани 
продукти 

 
 

7 

 
 

18 

 
 

5 

 
 

14 

 
 

18 

 
 

11 

Постепенно подо-
бряване на про-
дукти, произвеж-
дани от 
предприятието 

 
 

23 

 
 

24 

 
 

29 

 
 

27 

 
 

25 

 
 

24 

Препозициониране 
на продукти, 
произвеждани от 
предприятието 

 
 

13 

 
 

20 

 
 

15 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

Продукти с 
намалена 
себестойност, 
произвеждани от 
предприятието 

 
14 

 
7 

 
8 

 
4 

 
11 

 
11 
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своевременността на доставките, ниската цена, дългосрочните бизнес 
отношения, широката гама продукти и по-добрият дизайн на изделието. 
Респондентите считат, че имат съответната техническа осигуреност и 
програмата им за РНП е успешна. Значителна част от мениджърите (88,9%) 
разработват финансови цели, чрез които по-късно да бъдат измервани 
действителните характеристики на новите продукти, като в зависимост от 
степента на комплексност на производството им основно (при 74% от 
респондентите) това се осъществява в няколко месеца след стартиране на 
новия продукт. Преобладаващо усилията за производство на нови продукти в 
индустриалните предприятията са насочени към адаптиращи (49%) и 
имитиращи иновации (49%), което свидетелства за ниската иновационна 
активност на индустриалните предприятия. 

Може да се заключи, че в средните и големи предприятия на 
преработвателния сектор не се инвестира в разработване на радикални 
иновации, поради недостиг на финансови средства, тъй като за своето 
развитие тези предприятия са ползвали значителен привлечен финансов 
ресурс. От друга страна стои и рискът от неуспех на дадено изделие, което би 
поставило под въпрос, така или иначе трудното оцеляване на организациите в 
днешната пазарна реалност. Може би поради тези причини индустриалните 
предприятия не инвестират в продуктови линии, които са нови за 
организацията, едва 11% от тях отделят ресурси за нови продуктови линии. 

Като цяло най-висок е процентът (27%) на произвежданите нови 
продукти, които са допълнение към съществуващите продуктови линии, 
логично следван от постепенно подобряваните изделия. Незначителен дял 
средства (14%) се планират за препозициониране на произвежданите от 
организациите продукти. 

 
6. Заключение 

Получените резултати сочат, че българските средни и големи 
индустриални предприятия са с консервативна насоченост при 
производството на нови продукти и фокусират своите усилия главно в 
разработването на адаптиращи и имитиращи иновации, като недооценяват 
предимствата при осъществяване на радикални нововъведения, което 
определя ниската им конкурентоспособност. Това твърдение е в подкрепа на 
изследователската теза заложена в проучването.  

Прилагането на конкурентен инженеринг при производствени проблеми 
или очакване на решение, което да дойде от клиентите, свидетелства за 
слабото иновационно представяне на организациите. Също така взимайки 
под внимание факта, че значителна част от оборота на тези предприятия 
намира реализация извън страната, те не биха постигнали желаната от тях 
пазарна позиция и запознатост на потребителите с произвежданата от тях 
продукция при положение, че усилията им са насочени към разработване на 
адаптиращи и имитиращи иновации. Ето защо производителите от 
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преработващата промишленост остават предимно непознати за външния 
пазар.  
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1. Въведение 

Водещата роля на иновациите за постигане на конкурентни предимства 
и просперитет на организациите е актуална тема в изследванията за състояни-
ето и тенденциите при разработката на нови продукти (РНП) в българските 
индустриални предприятия [1, 2, 3]. 

За първи път анализ на състоянието на продуктовия дизайн е осъщес-
твен от Product Development and Marketing Association (PDMA) САЩ чрез 
анкетно проучване сред 189 американски фирми през 1989 [4], последвано от 
второ през 1995 с 383 респонденти [5, 6]. Третото прилагане на методиката 
е през 2003 [7]. Разработената от PDMA анкетна карта, като основен инстру-
мент на проучването през 2003, съдържа 7 модула: (1) РНП в предприятието; 
(2) генерираща фаза и управление на продуктовото портфолио; (3) органи-
зация на РНП процеса; (4) инструменти и методи, използвани при РНП; (5) 
резултати от програмите за РНП; (6) обща информация за анкетираните и (7) 
въпроси, даващи възможност на респондентите да направят обобщения и 
коментари.  
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По-късно, инструментът на PDMA частично е използван от Rundquist и 
Chibba [8] за проучване на индустриални фирми в Швеция през 2004. Послед-
ваща анкета с акцент единствено върху РНП чрез аутсорсинг е проведена 
през 2008 от Rundquist и Halila [9]. 

Паралелно изследване върху процеса на РНП има в Малайзия през 2006, 
като се стъпва на методологичните основи на PDMA (1995) и Швеция (2004). 
Координатори на проекта са Al-Shalabi [10], Omar и Rundquist [11]. Проуч-
ването обхваща: документиран процес и стратегии при РНП, аутсорсинг и 
организация на процеса при РНП.1 

В периода 2012-15 г. в България също е използван чек листът на PDMA 
със съгласие на A. Griffin, като анкетната карта е разширена с въпроси за 
типа на иновационния процес и неговата структура. Описанието на методика-
та на българското проучване е представено самостоятелно [12]. Тези изслед-
вания са основа за извършване на настоящия сравнителен анализ.  

Целта е да се определи текущото състояние на процеса на РНП в бъл-
гарските индустриални предприятия с фокус върху използваните управлен-
ски практики при водещи в сферата на продуктовите иновации организации и 
се сравнят резултатите с цитираните аналогични световни проучвания.  

Предмет на анализ е сравнение на процесното развитие на нови продук-
ти в индустриалното предприятие. 

Обект на изследване са средни и големи предприятия от преработ-
ващата индустрия на България, САЩ, Швеция и Малайзия.  

 
2. Рамка на изследването 

Докладът се фокусира върху общия процес на разработване на нови 
продукти, като идеята е да бъде извършен анализ по сравними показатели 
между цитираните аналогични проучвания на процеса на РНП в индустриа-
лни предприятия от сродни сфери на дейност.  

Изходна точка за сравнение са предприятия от страни, където разходите 
за иновации като процент от БВП са над определените (3,5%) в стратегия 
“Европа 2020” целеви стойности (Швеция), световни лидери (САЩ) и разви-
ващи се с висок темп на интелигентен растеж (Малайзия), спрямо такива, 
които още не покриват зададените критерии (България). 

Представените сравнителни резултати са систематизирани, съобразно 
два основни модула (I - профил и II – общ процес на РНП) на прилагания 
въпросник за България. 

Поставени са следните ограничителни условия: (1) В България изследва-
ната съвкупност е на територията на страната. (2) Предприятията са от прера-
ботващата промишленост, но направените изводи могат да се вземат под вни-
мание и в други сектори, без претенция за автоматично пренасяне на резулта-

1Въпросникът е изпратен до 915 организации, като броят на отговорите е незна-
чителен - 90 организации, от които са анализирани 72 изцяло попълнени въпросници. 
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тите. (3) Организациите са с персонал от 50-249 и над 250 души. Поставянето 
в една съвкупност на средни и големи предприятия е обусловено, първо, от 
изискването за съпоставимост с предходни аналогични изследвания, както и 
от факта, че те притежават значителни финансови, материални и човешки 
ресурси, поради което са основни двигатели за нововъведения.  

 
3. Сравнителен анализ на резултати, представящи профила на 
индустриалните предприятия в България, САЩ, Швеция и Малайзия 

 
Пазарно представяне и успех на новите продукти 
Важен аспект от РНП е проследяване на тяхното пазарно представяне 

[13, 14]. Проучването в САЩ (1990) сочи, че 55% от новите продукти са 
успешни. През 1995 цифрите нарастват на 59%. Трябва да се отчете фактът, 
че и досега голяма част от организациите измерват представянето на новите 
продукти рутинно и дори не във всички свои проекти.  

Българските индустриални предприятия разработват финансови цели 
при 88,9% от случаите, чрез които по-късно измерват действителните харак-
теристики на продукта, което е показател за значителното внимание, което се 
отделя на процеса на РНП. При най-голям дял от случаите у нас (74%), оце-
няването на финансовия успех се извършва месеци след стартиране на новия 
продукт, което се дължи на комплексния характер на прилагания подход.  

 
Фактори, с най-голямо значение за най-важните клиенти 
Най-важните фактори за клиентите в България са високото качество на 

продукта, надежднността и краткия срок на доставката и ниската цена. 
Подобно на България в Малайзия в топ четири попадат надеждните 
доставки (ранг 2), краткия срок на доставка (ранг 3) и високо качество на 
продукта (ранг 4). Съществено различие се наблюдава при фактора по-добро 
обслужване след продажба и техническа помощ, който е първи по-важност 
за Малайзия и на последно място за България. В дъното на факторната 
класация и при двете страни са по-добър дизайн, широта на продуктовата 
гама, и честота на продуктовото обновление. За Малайзия ниската цена е 
фактор с най-слабо значение. За разлика от България, в Малайзия не е налице 
парадоксът на изискването за съчетаване на високо качество и ниска цена. 
Анкетният въпросник за България е обогатен с още няколко фактора – 
географска близост, един и същ език и култура, дългосрочна връзка между 
физическите лица в организацията и дългосрочни бизнес отношения. 
Данните сочат, че с изключение на последния, организациите не са чувстви-
телни към посочените други три фактора.  

Постепенно организациите фокусират своите усилия при производство-
то на нови продукти върху адаптиращи и имитиращи иновации, като намаля-
ват усилията си, свързани с производството на продукти световна новост.  
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Таблица 1. Фактори, с най-голямо значение за най-важните клиенти 
 

Проучвания Важност на дадения фактор 

 Малайзия 
2004 Ранг България 

2012 Ранг 

Ниска цена 3,02 8 4,05 3 
По-добър продуктов 
дизайн 3,35 5 3,62 6 

Високо качество  3,51 4 4,72 1 
Дългосрочни бизнес 
отношения - - 3,83  

Надеждни доставки 3,60 2 4,21 2 
Кратък срок на доставка 3,59 3 3,93 4 
Географска близост - - 1,95  
По-добро обслужване и 
техническа помощ след 
продажба 

3,64 1 2,32 8 

Един и същ език и 
култура - - 1,65  

Широка гама продукти 3,29 6 3,65 5 
Често продуктово 
обновление 3,12 7 3,21 7 

Дългосрочна връзка с 
работещите в предприя-
тието, като физически 
лица 

- - 2,13  

 
Категории нови продукти в предприятията  
Както се вижда от Таблица 2, произвежданите продукти световна но-

вост за САЩ (2004) представляват 9% от организационното продуктово 
портфолио, като се наблюдава възходящ тренд, в сравнение с предходни 
периоди (1% за 1982/1995). За България със световна новост са едва 2% от 
производствата, което е показателно за консервативната насоченост на бъл-
гарските индустриални предприятия – резултат, съпоставим с 90-те години в 
САЩ. Въпреки значителния времеви диапазон между проведените проучва-
ния, произвежданите продукти световна новост у нас са пет пъти по-малко от 
американските. 

Същевременно, в САЩ се забелязва намаляване на създаването на нови 
и допълнения към съществуващи продуктови линии (с 3%). За България при 
продуктовите линии произвеждани от организацията, отново процентът е по-
нисък с 6% в сравнение с проучването през 2004 и почти двойно по-нисък в 
сравнение с 1995 и 1982 в САЩ. За България най-висок е процентът на 
произвежданите нови продукти, които са допълнение към съществуващи 
продуктови линии – 27%, докато за САЩ се наблюдава тенденция към 
намаляване на този тип нововъведения (от 26% през 1982 до 21% през 2004). 
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Организациите в САЩ фокусират своите усилия при РНП основно вър-
ху постепенното подобряване на продуктите. Оценката на този процес у нас е 
за значително изоставане, и спрямо 1995, и 2004.  

 
Таблица 2. Представяне на категории нови продукти в организациите (%) 

Категории нови продукти Общо представяне с тренд 5 години в 
проведените проучвания 

 САЩ 
1982 

САЩ 
1995 

САЩ 
2004 

България 
2012 

Продукти световна новост 10 10 9 2 
Продуктови линии, които са нови 
за организацията 20 20 17 11 

Допълнения към съществуващи 
продуктови линии 26 22 21 27 

Основно модифицирани и 
следващо поколение 
произвеждани продукти 

   11 

Постепенно подобрявани 
продукти, произвеждани от 
предприятието 

26 35 36 24 

Препозициониране на продукти, 
произвеждани от предприятието 7 4 6 14 

Продукти с намалена 
себестойност, произвеждани от 
предприятието 

11 9 11 11 

 
Аналогични резултати българските и американските предприятия показ-

ват при производството на продукти с намалена себестойност. В България 
11% от изделията са основно модифицирани или следващо поколение нови 
продукти.  
 
4. Сравнителен анализ на резултати, представящи общия процес на РНП 
в индустриалните предприятия на България, САЩ, Швеция и Малайзия  

Време, необходимо за процеса на РНП по фази 
Проучванията в САЩ сочат ясно разграничаване на времето необходи-

мо за всяка фаза от процеса на РНП, както при продуктите световна новост, 
така и при адаптиращите и имитиращи иновации. Ясно се откроява и стабил-
ността на процента идеи, които успяват да преминават от фаза във фаза на 
своето развитие до пазарната си реализация. За американските предприятия е 
характерна голяма структурираност при процеса на РНП. Силен акцент е 
поставен върху важността на генериращата фаза. Изследваните организации 
преминават последователно през етапите на процеса на РНП - генериране и 
отсяване на идеи; бизнес анализ; тестове; разработване и надеждност на 
новия продукт и комерсиализация. Около 14% от генерираните идеи за нови 
продукти зад океана се оказват успешни. Американските организации много 
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точно определят времето, което е необходимо за преминаване на новия про-
дукт през фазите и етапите на разработка. Резултатите показват, че за 
иновирането на продукти световна новост при тях са необходими средно 2 
години (104 седмици), за адаптиращи иновации - 62 седмици и за имитиращи 
- 29. В сравнение с по-ранните изследвания, времето за разработване на нови 
продукти (2004) се съкращава с 42.5%, което допринася за ранно пазарно 
реализиране. 

Ситуацията при българските индустриални предприятия е коренно 
различна. Мениджърите и техните екипи в изследваните предприятия не 
могат да определят точно общото време необходимо за РНП, както и във вся-
ка фаза и етап от процеса. Не се извършва и анализ кога отпадат новите идеи, 
вследствие на което не може да се определи колко от тях се оказват успешни 
и достигат пазарна реализация. Получените негативни оценки може да се 
дължат на факта, че българските предприятия от преработващата индустрия 
са доста инертни в политиката си към нововъведенията и фокусират усилия 
главно в разработване на адаптиращи и имитиращи иновации [15]. 

 
Формализиран процес на РНП 
Използването на формализиран процес при РНП би трябвало днес да се 

приема като правило, като дори у нас не следва да се счита за диверсифика-
ционно средство. На практика, все още голям дял организации не използват 
никаква официално документирана процедура или са приели серия от нефор-
мални дейности като начин, по-който се провежда РНП в предприятието. 
Данните показват, че най-добро е състоянието в САЩ през 2004 (само 21% 
попадат в тази категория), в Швеция са 29%, а в Малайзия - 41,67%. Данните 
от Малайзия се доближават до резултатите получени в САЩ през 1995 (39%). 
Една от възможните причини за слабото приложение на документирания 
процес при РНП там е, че все още масово се разчита на чужди технологични 
разработки за производство на нови продукти.  

За България данните се доближават до проведеното преди повече от 10 
години изследване в Швеция (32%), но все още има значително разлика със 
САЩ (2004). Най-много организации в САЩ притежават официално доку-
ментирани процеси, при които един екип изпълнява набор от задачи, прег-
лежда резултатите и дава "зелена светлина" на друг екип, отговорен за 
следващия набор от функционални действия. За България в преобладаващата 
част от случаите на съществуваща процесна формализация (29,5%)  е типич-
но един екип да изпълнява комплекс от функционални задачи, да преглежда 
резултатите и след това се преминава към следваща функция, където се реша-
ва друг комплекс от задачи. Причина за разнопосочността в националните 
резултати може да бъде големият времеви хоризонт на проучванията или 
различията в организационната култура и моделите на нейните проявления. 
Например, в САЩ все  още слабото прилагане на ISO 9000 към 1995 се явява 
логично основание за ниския резултат.  
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При вътрешносекторния разрез на анализа, резултатите показват, че и 
българските (87%), и шведските (80%) машиностроителни предприятия, са 
по-склонни да използват документирани процеси, докато при тези, с профил 
производство на хартия, цифрите са идентични (50%). 

 
Продължителност на РНП  
В САЩ (1995) най-голям процент от организациите са с продължител-

ност на процеса при РНП между 1 и 4 години. Над 31% от изследваната съв-
купност прилагат документиран процес най-малко 5 години. Имайки пред-
вид, че цитираните данни имат 20-годишна давност изглеждат логични. Изне-
надващи са резултатите получени в Малайзия (Таблица 3), където едва 21% 
от респондентите използват документиран процент повече от 5 г. За България 
разглеждания процес при РНП има традиции, но въпреки това за над 50 % от 
организациите, прилагането му е с продължителност от 6 до 10 и повече 
години. 

  
Таблица 3. Продължителност на документирания процес при РНП 

Години 
 

Страна 
0-1 2-3 4-5 6-10 Над 10 

Малайзия 
2008 15% 35% 29% 19% 2% 

България 
2012 2,51% 11,95% 24,53% 29,56% 31,45% 

 
В САЩ през 2004 г. процесът се обновява текущо при 30% от организа-

циите, а при 37% продължава от 2 до 5 години. За България при 37,02% 
индустриалните предприятия процесът се обновява текущо, а при 39% - 
веднъж годишно, което е показател за вниманието, което се отделя на РНП. 

 
Източници на идеи за нови продукти  
Съществени различия между проведените изследвания в Малайзия и 

България се наблюдават относно източниците на идеи за нови продукти. За 
България най-важните източници са клиенти, висше ръководство, конкурен-
ти, придобито ново оборудване/технология и интернет мрежата. За Малайзия 
в топ пет попадат – вътрешна маркетингова група, консултанти, вътрешна 
научноизследователска и развойна група, клиенти, конкуренти и доставчици. 

Източниците без особен принос в създаването на нови идеи за България 
са – университети и научноизследователски институт, консултанти и вътреш-
на НИРД и доставчици. За Малайзия това са – университет и научноизсле-
дователски институт, колеги във фирмата, интернет мрежата и вътрешното 
производство.  
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От получените резултати може да се заключи, че в България все още в 
по-голяма степен се разчита на готови клиентски решения и се прилага пара-
лелен инженеринг, докато в Малайзия, може да се очаква, че генерираното 
знание е значително повече. 

Научноизследователските и проектантски методи и инструменти най-
често прилагани в САЩ са производствено проектиране, монтаж, тестване и 
паралелен инженеринг - при 40 % от случаите. При други 40 % от случаите се 
използват останалите. Най-слабо е представен инструментът шест сигма - 
при по-малко от 25 % от случаите, въпреки наблягането върху неговата важ-
ност в научните разработки.  

 
Таблица 4. Възникване на идеи за нови продукти 

Изследвания 
 

Идеи за нови 
продукти 

Малайзия 
2008 Ранг България  

2012 Ранг 

Колегите във фирмата 2.91 10 3,10 6 
Потребители или 
клиенти 3.43 4 4,67 1 

Конкуренти 3.42 5 3,81 3 
Вътрешна НИРД 3.45 3 2,41 11 
Сътрудничество с 
други фирми 3.21 6 2,46 9 

Доставчици 3.42 5 2,44 10 
Вътрешна маркетинго-
ва група 3.51 1 3,05 7 

Консултанти 3.50 2 2,36 12 
Интернет мрежата 2.96 9 3,31 5 
Висше ръководство 3.19 7 4,51 2 
Университет или изс-
ледователски институт 2.72 11 1,40 13 

Вътрешно  
производство 3.11 8 2,86 8 

Придобито ново обо-
рудване или техноло-
гия 

3.19 7 3,54 4 

Професионални 
списания 2.63 12 2,88 7 

 
Използвани методи и инструменти в процеса на РНП  
Според анкетираните мениджъри в България научноизследователските 

и проектантски методи са застъпени по-широко от маркетинговите методи 
и инструменти. Най-често използваните са стойностен/инженерингов анализ 
(при 88,5% от случаите), производственото проектиране, монтаж и тестване 
(при 74,6%) и наблюдение на грешките и ефективен анализ (при 79,1%). 
Често приложение намира и разгръщането на качествената функция (при 
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66,2% от случаите). По-ограничено е използването на паралелния 
инженеринг, при 51,3% от случаите. Най-слабо, подобно на проучването на 
американските организации е приложението на сигма 6 анализ, който за 
България не е в практиката на 85% от преработвателните предприятия.  

Най-прилаганите технологични методи и инструменти при повече от 
половината изследвани американски организации са системите за управление 
на продукти и документи, следвани от системите за бързо прототипиране 
(при малко под 40% от предприятията). По-скоро рядко обект на използване 
са системи за управление на знанието и софтуерни продукти за мениджмънт 
на портфейли. Една от предполагаемите причини за слабата застъпеност на 
тези инструменти може да бъде възприемането им, като сложни и изискващи 
по-дълго време за проучване, покупка, обучение и приложение.  

В България, подобно на САЩ (2004) сравнително тясна е палитрата на 
използваните технологични методи и нструменти. Все пак, най-широко 
приложение намират системите за управление на документи (винаги при 59% 
от случаите) и системите за управление на ресурсите (винаги при 32,9% от 
предприятията). Най-слабо е застъпена употребата на дистанционни съвмест-
ни системи за проектиране (при 22,2%), уеб-базиран софтуер за управление 
(при 24,8%) и прилагането на софтуер за мениджмънт на иновационни 
портфейли (при 37,6 % от предприятията). 

За САЩ водещите управленски методи и инструменти са срещите лице 
в лице (при 80% от случаите), които дават възможност за по-бърза и 
неформална комуникация, спомагаща за опознаване на екипните членове и 
създаване на доверие, което е основополагащо за формирането на ефективен 
екип, следвани от интерактивната връзка (в над 60% от случаите, като надеж-
ден инструмент за комуникация, когато членовете на екипа са географски 
разпръснати). Инструментите при управление на проекти (критичен път, 
гантови графици) се използват в повече от 60% от предприятията, тъй като по 
този начин се осигурява нагледна илюстрация на проекта с етапи и крайни 
срокове. Специална проектна вътрешна мрежа се прилага при 40% от изслед-
ваните организации, и само 29% от проектите използват софтуер, позволяващ 
взаимодействие в група. Приблизително същия е относителният дял на 
приложимостта на видеоконференциите и екипните упражнения, свързани с 
изграждане на екип (малко над 30%). Възможно е, сравнително слабата 
употреба на посочните инструменти да създава значителни трудности в 
процеса на РНП. Символично е използването на паралелни екипи (в около 
10% от предприятията). 

За България най-често използваните управленски методи и инструменти 
са срещите лице в лице, подобно на изследванията в САЩ, при 87,2% от слу-
чаите. Използва се специална проектна вътрешна мрежа при 57,3% от пред-
приятията. За разлика от САЩ, останалият управленски инструментариум не 
намира приложение в над 50% от изследваните преработвателни предприя-
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тия. Най-ограничено е използването на паралелни (при 6,8% от случаите) и 
заключени екипи (при 12%). 

 
5. Изводи от сравнителния анализ 

5.1. Профил на индустриалните предприятия 
Организациите насочват своите усилия към разработването на 

адаптиращи и имитиращи иновации, като намалява процентът на генерирани-
те продукти световна новост. Това явление е характерно, както за американ-
ските организации, така и за българските индустриални предприятия. Въпре-
ки значителния времеви диапазон между проведените проучвания, в 
България произвежданите продукти световна новост са пет пъти по-малко от 
тези произвеждани в САЩ. 

Подобно на САЩ, в българските индустриални предприятия се отнасят 
с особено внимание към разработването на финансови цели и последващата 
оценка на действителните характеристики на продуктите чрез тях. 

Факторите, оказващи влияние върху най-важните клиенти в голяма сте-
пен се припокриват за българските и малайзийските индустриални предприя-
тия. За България, обаче е характерен и парадоксът на потребителски очаква-
ния за съчетаване на високо качество и ниска цена. 

 
5.2. Общ процес на РНП в индустриалните предприятия 
В САЩ ясно разграничават необходимото време за всяка фаза от про-

цеса на РНП, както при продуктите световна новост, така и при адапти-
ращите и имитиращи иновации. Ясно се проследява и преминаването на 
идеите през фазите на развитието им. Това говори за изключителна структу-
рираност и внимание към процеса на РНП в американските предприятия.  

Ситуацията при българските индустриални предприятия е коренно раз-
лична. В преработвателния сектор не могат да определят точно нито общото 
време, необходимо за РНП, нито това за всяка фаза. Не се извършва и анализ 
на кой етап отпадат новите идеи, вследствие на което не може да се определи 
колко от тях се оказват успешни и достигат пазарна реализация.  

Преобладаващо производствените организации не използват официално 
документирана процедура при РНП. Най-голям процент от американските 
предприятия притежават документация от следния тип: един екип изпълнява 
комплекс от задачи, преглежда резултатите и освобождава поле за действие 
на друг екип, отговорен за следваща група функционални дейности.  

За България в 1/3 от случаите на съществуваща процесна формализация 
е типично това, което основно е характерно за  преработващите предприятия 
в САЩ.  

Продължителността на разработващия процес на РНП у нас за повече от 
50% от организациите обхваща период над 5 г. Малайзия изостава по този 
показател, там едва 21% от респондентите използват документиран процес 
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повече от 5 г. Подобно на САЩ за българските индустриални предприятия е 
характерно текущо обновление на иновационния процес.  

Съществени различия между проведените изследвания в Малайзия и 
България се наблюдават относно генерирането на идеи за нови продукти. За 
България сред най-важните източници са клиентите, висшето ръководство, 
конкурентите, придобито ново оборудване или технология и интернет 
ресурсите. За Малайзия в топ пет попадат – вътрешната маркетингова група, 
консултанти, вътрешна НИРД, клиентите, конкурентите и доставчиците. 
Може да се обобщи, че българските индустриални предприятия все още в по-
голямата си степен чакат готови клиентски решения и продукти, за разлика 
от Малайзия, където генерирането на знание е значително по-развит процес. 
 
6. Заключение 

Прилагането на управленски методи и инструменти за РНП в българ-
ските индустриални предприятия е по-ограничено в сравнение с американ-
ските организации. Слабата им употреба може да създаде значителни 
трудности. Мисията на мениджърите в българските индустриални предприя-
тия по отношение на управленските методи е да създадават технологична 
платформа, която да предлага, разработва и прилага стратегии, базирани на 
иновации, способни да ускоряват темпа на индустриална трансформация към 
продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност, с което да осигурява 
човешки ресурси с широки умения и завладява основен дял от световното 
производство в бъдещата движена от знания икономика.  

При сравнителното проучване е показателно относително тясното при-
ложение на описаните технологични методи и инструменти, като това е об-
ласт, която се нуждае от специално внимание. Нарастващият конкурентен на-
тиск за прилагане на най-добри налични техники и превръщането на географ-
ските граници в условни бариери, във все по-голяма степен предопределят 
основните изисквания към човешкия капитал и човешките ресурси заети не 
само в преработвателните предприятия у нас, но и в обслужващите дейности 
и звена, в т.ч. изследвания и развойна дейност, проектиране и инженеринг, 
ремонт и поддръжка, аутсорсинг. Това налага съответни промени в образова-
телното и квалификационното ниво, както и в конкретните изисквания към 
компетенциите и уменията на управленския, инженерния, техническия и 
основния изпълнителски персонал с ключово значение за развитието на прог-
рамите за нови продукти в индустрията. 

Изследването като цяло показва, че представените маркетингови методи 
и инструменти намират значително по-тясно приложение в българските 
средни и големи индустриални предприятия в сравнение с тези на САЩ. У 
нас в по-голяма степен могат да използват предимствата на маркетинговия 
подход при управлението на РНП. Наличието на по-добри ресурсни възмож-
ности, особено по отношение формирането на ефективен маркетингов екип 
(отдел, звено), натоварен с необходимите маркетингови компетенции и съот-
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ветно разполагащ с нужните знания и изградени умения би доринесъл за по-
вишаване конкурентоспособността на българските организации.  
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Abstract. The report examines the support provided to Bulgarian small and medium 
enterprises to increase their innovative capacity in the context of EU policy for smart, 
sustainable and inclusive growth. Analyzed are the outcomes and the weaknesses in this 
area. Examined is the legal, institutional and program support to the improve innovative 
activity planned  for Bulgarian enterprises in the small business sector in the coming years 
to achieve the objectives identified in the European and national strategic documents till 
2020. 
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1. Въведение 

Постигането на устойчивост и конкурентоспособност на икономиките на 
страните в ЕС не може да се осъществи без развитие на иновации. 
Поставянето на иновациите в основата на европейската икономическа 
политика намира отражение както в нормативните документи, дефиниращи 
целите пред Общността до 2020 г., така също и в инструментите за подкрепа 
на бизнеса. Особено внимание се отделя на сектора на дребния бизнес, който 
може да допринесе за технологичното развитие на икономиката, наред с 
другите задачи, които той решава като: динамизиране и диверсифициране на 
икономиката, осигуряване на заетост, интернационализация и развитие на 
регионите [1]. Въпреки че голямата част от малките и средните предприятия 
не са иновативни, те могат да имат съществен принос в разпространението на 
иновациите. Ключови аспекти в повишаването на конкурентоспособността на 
българската икономика и в изпълнение на целите на Стратегия „Европа 2020” 
са както насърчаването на иновационната активност на предприятията от 
сектора на дребния бизнес, така също и изграждането на ефективно 
сътрудничеството между бизнеса и науката. Не случайно една от водещите 
пет цели на Стратегията за растеж на десетилетието на ЕС е инвестиране на 
3% от БВП в научноизследователска и развойна дейност [2]. За постигането 
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на тази цел са предложени политики и инструменти за подкрепа на 
националните икономики по линия на европейските фондове. В България 
основна програма, насочена към повишаване на конкурентоспособността на 
предприятията през първия програмен период, беше Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, а през 
втория тя се нарича Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност”. 

Целта на настоящия доклад е: да се анализира осъществяваната 
програмна подкрепа относно иновационните дейности на българските малки 
и средни предприятия (МСП) през първия програмен период 2007-2013 г., 
като се очертаят и основните тенденции на развитие през втория програмен 
период 2014-2020 г. Анализът ще бъде съсредоточен основно върху 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” (ОПК), тъй като чрез нея се осигури най-голям дял от 
европейските финансови ресурси за насърчаване на българския бизнес, 
включително и за развитие на иновациите и изграждане на про-иновативна 
бизнес инфраструктура. 

 
2. Подкрепа за увеличаване на иновационната активност на българските 
МСП в периода 2007-2013 г. 

Изходните данни към началото на първия програмен период по 
отношение на иновативния капацитет и активност на българската икономика 
показват редица слабости, част от които са: повечето фирми в страната 
въвеждат продукти или процеси, които са нови само за тях или само за 
българския пазар – общо около 27,8 % (само 5,1 % от всички МСП имат 
международни амбиции в реализирането на нови продукти); разходите на 
НИРД като процент от БВП на глава от населението са 0,5 %, от които 0,34 са 
от държавния бюджет, 0,11 са от частния бизнес и 0,05 % от висшите учебни 
заведения, т.е най-ниските равнища в ЕС; иновативните фирми са едва 16, 4 
% от общия им брои; почти 75 % от изследваните МСП нямат и не са 
направили никакви разходи за иновационна дейност; по-малко от 4-7 % от 
МСП са закупили патенти, лицензии, търговски марки и технологии на 
вътрешния, и още по-малък дял на външния пазар [3]. 

Идентифицираните основни проблеми относно иновативния капацитет 
на българските предприятията във финансов, организационен, научен и 
технически аспект, водят до формулирането в рамките на ОПК на 
приоритетна ос, финансираща дейности за развитие на иновациите – 
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и 
иновационни дейности”. Тази приоритета ос е разделена на два 
подприоритета. Единият осигурява подкрепа за иновативни дейности в 
предприятията, а другия – за подобряване на про-иновативната 
инфраструктура за бизнеса. 
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Първите четири години от програмния период 2007-2013 г. се 
характеризират със сериозни организационни, административни и 
комуникационни проблеми по отношение реализирането на ОПК. 
Процентното изпълнение на отделните показатели спрямо базовите 
стойности на Финансовия план до 2011 г. са: договорените средства по 
Приоритетна ос 1 – 6,49 %, верифицираните и платени средства – 0,77 %, 
сертифицираните средства – 0,02 %, като стойностите на индикаторите за 
този период варират между 0 % и 6,67 % [4]. Част от препоръките в доклада 
на междинната оценка бяха основно насочени към равномерно планиране на 
обявяването на процедурите във времето; максимално използване на 
възможностите за признаване на изпълнени дейности и извършени разходи 
преди сключването на договори за безвъзмездна финансова помощ; 
предимство на проекти в определени икономически сектори или райони на 
страната; по-ясни и подробни указания за попълване на различните 
приложения; оптимизиране на сроковете за оценка; устойчива и 
предсказуема практика при кандидатстване и оценяване. 

В края на първия програмен период, според данни от Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС, за 
България към 16.02.2015 г. по Приоритетна ос 1 на ОПК има наддоговаряне, 
като размерът на договорените средства е 125,48 % [5]. Общият бюджет на 
програмата за подкрепа на българските предприятия е в размер на 412 
079 295 лв., от които 350 267 400 лв. са финансирани от ЕС, а останалите 61 
811 895 са национален ресурс. Реално договорените средства са на стойност 
517 117 460 лв., от които 439 549 841 лв. са осигурени от бюджета на ЕС. 
Изплатените суми са в размер на 243 112 291 лв. или 60 % от договорения 
ресурс, тъй като част от проектите са в режим на изпълнение. Общият брой 
на сключените с бенефициенти договори е 666. Това е единствената от петте 
приоритетни оси на програмата, при която има наддоговаряне на средствата, 
което е показателно за интереса от страна на бенефициентите. Същевременно 
между двете подприоритетни оси има някои съществени различия по 
отношение на тяхното изпълнение. Подписаните договори за подкрепа на 
иновационните дейности в предприятията са 607 броя, като са договорени 
368 456 081 лв., а реално изплатени са почти 62 % от тях. За подобряване на 
про-иновативната инфраструктура са сключени 59 договора, на стойност 
148 661 379 лв., като реално от тях са изплатени малко над 21 % [5]. 

Въз основа на проведени (от автора на настоящия доклад) интервюта с 
експерти относно прилагането на схемите за повишаване на иновационната 
дейност на българските фирми могат да се очертаят няколко основни групи 
специфични проблеми. 

- Приетата широка дефиниция за иновативен продукт, включително, 
че „иновация е нов продукт и за самото предприятие”, приета 
например по схемата „Внедряване на иновации в предприятията”, 
финансирала най-много проекти, донякъде размива границите с 
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иновациите, осигуряващи конкурентоспособност на българската 
икономика на международния пазар. Проблемът с широката 
трактовка на понятието „иновации” частично се преодолява с 
даването на допълнителен брой точки на проектите, осигуряващи 
иновации на европейския и световен пазар. 

- Промяна в дефинициите на основни понятия като иновативен 
продукт и иновативен процес в рамките на отделните схеми по 
приоритетната ос. Това не създава предпоставки за предсказуемост и 
яснота на осъществяваната подкрепа за иновативната дейност на 
българските предприятия. 

- Трудности в осигуряването на документацията за доказване на 
наличието на иновация. При представяне на патент, свидетелство за 
регистрация на полезен модел и промишлен дизайн се получават 
най-много точки при оценката на проектите. Процедурите за 
получаване на съответните документи обаче многократно превишава 
времето за подготовка на проектните предложения. Частично 
преодоляване на проблема беше възможността да се кандидатства с 
подадена заявка за получаване на съответния документ, което обаче 
поражда несигурност за крайния резултат. 

- На етапа на финално отчитане на проектите се изисква иновативният 
продукт да е въведен в масово производство (пр. схема „Внедряване 
на иновации в предприятията”), но при някои продукти това е трудно 
осъществимо, тъй като времетраенето на въвеждането на продукта и 
срокът на схемата не позволяват към подготвянето на финалните 
отчети това да е факт. Пример за такива продукти са лекарствата, 
които преминават дълга и сложна процедура до момента на тяхното 
производство и достигане до пазара. 

 
3. Подкрепа на МСП за развитие на иновациите и иновационната 
активност през периода 2014-2020 г. 

Развитието на иновациите и насърчаването на иновационната активност е 
залегнало като цел в редица стратегически документи, които очертават 
рамката на нормативната подкрепа за МСП. Освен това действат и много 
структури на държавно равнище, ангажирани с постигането на поставените 
цел в тази област. Такива структури са: Съвет за интелигентен растеж към 
Министерски съвет под председателството на министър-председателя; 
Национален съвет по иновации към Министерство на икономиката; 
Национален съвет за наука и иновации към Министерство на образованието и 
науката. 

Анализът на иновациите и иновационната активност на българските 
МСП в началото на втория програмен период показва сходни характеристики 
с тези, отбелязани в началото на първия програмен период. Този факт 
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донякъде е и косвена оценка за получените резултати в тази област и 
ефективността на изразходените средства.  

В Споразумението за партньорство са идентифицирани проблемните 
области по отношение на иновациите: слаба обвързаност на науката, 
иновациите и бизнеса и като цяло ниска степен на иновативност (българските 
МСП са на 95-то място от 139 държави по отношение на бизнес сложност и 
иновации); липсва сътрудничество между трите ключови стълба в процеса на 
икономическо развитие и устойчивост – бизнес, образователни институции и 
НИРД; България е предпоследна в ЕС по дял на МСП, реализирали на пазара 
нови продукти или услуги (17 % при 39 % за ЕС) [6]. Тези заключения, както 
и всички факти относно иновационния дефицит на икономиката, са 
предпоставка за формулиране на един от четирите стратегически приоритета 
през втория програмен период – Стратегически приоритет 2: Научни 
изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж. 

Според Националната програма за реформи постигането на интелигентен 
растеж ще се осъществи и чрез научни изследвания, иновации и инвестиции. 
Помощта ще се насочи към най-сериозните предизвикателства пред 
реализирането на интелигентен растеж: ниска конкурентоспособност и 
производителност на МСП в сектори с висока добавена стойност и експортен 
потенциал, изоставащи научно-развойни и иновационни, пазарно-
ориентирани дейности, липса на ефективна образователна и научна среда и 
работещото й взаимодействие с бизнеса [7]. 

В Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. 
стратегическата цел по отношение на уменията и иновациите е повишаване 
на инвестициите на предприятията в НИРД. Стимулиране създаването от 
МСП (самостоятелно или в сътрудничество) и пласиране на пазара на нови 
или подобрени продукти и услуги, въвеждане на нови или подобрени 
организационни или маркетингови процеси [8]. Някои спешни действия, 
които са предписани, са: стимулиране на МСП да въвеждат организационни 
и маркетингови иновации, стимулиране на МСП да се кооперират помежду 
си и с научни институти за създаване и внедряване на иновации, създаване на 
капацитет в администрацията за оценка на иновационни идеи, насърчаване на 
предприятията за навлизане в нови пазарни сегменти чрез финансиране, 
изготвяне на маркетингови анализи и стратегии. 

Визията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на 
Република България 2014-2020 г. е до 2020 година страната да направи 
качествен скок в иновационното си представяне на ниво ЕС. Стратегическата 
цел е България да премине от групата на „плахите иноватори” в групата на 
„умерените иноватори” [9]. За постигането й е необходима ефективна 
политика за насърчаване на: иновации, научни изследвания и развитие на 
човешкия капитал; инвестиции във високотехнологични области, в които 
страната има традиции; експортно ориентирани индустрии. В Стратегията на 
основа на социално-икономически анализ и оценка на капацитета за 
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иновационно и научно-изследователско представяне, са изведени и описани 
базовите постановки на отделните тематични области и финансовия план, в 
който са посочени и източниците на финансиране. В рамките на Стратегия  
„Европа 2020” и Национална програма за реформи до 2020 г. България си е 
поставила за цел да достигне разходи за НИРД на 1,5 % от БВП [10]. 
Финансирането на стратегията ще се осъществява посредством Оперативните 
програми и държавния бюджет.  

Насърчаването и подкрепата за иновационната дейност в българските 
МСП е залегнала в част от програмите, финансирани със средства от 
европейския бюджет. 

През втория програмен период оперативните програми, които ще 
подкрепят дейности в областта на иновациите са: Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., Оперативна програма 
„Образование и наука за интелигентен растеж 2014-2020 г.”, както и 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) е 
насочена към постигане на устойчив и интелигентен растеж, включително и 
чрез технологично развитие и иновации, както е наименована първата от 
петте технологичните области на интервенция. За постигане на специфичната 
цел на инвестиционния приоритет - да се повиши иновационната дейност на 
предприятията с 4% до 2023 г., са заделени почти 21 % от средствата, 
планирани за ОПИК. Средствата, които са осигурени от бюджета на ЕС, са 
250 940 747 лв. или 85 % от общата сума по тази приоритетна ос [11].  

Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж 
2014-2020 г.” също е насочена към научно-изследователка дейност, 
технологично развитие и иновации. Разкритите потребности са в няколко 
насоки: увеличаване на инвестициите в научно-изследователска дейност, 
развитие на научно-изследователската инфраструктура, увеличаване и 
задържане на специалистите в сферата на научните изследвания и 
образованието, намиране на пресечена точка на наука и бизнес [12]. В 
рамките на тази програма, за разлика от ОПИК, планираният финансов 
ресурс е насочен към сферата на образованието и постигане на по-високо 
качество на научните изследвания. Ще бъдат подкрепени научни и приложни 
изследвания и иновации, които нямат бизнес насоченост. Резултатите от тази 
изследвания обаче косвено ще създават предпоставки за повишаване на 
иновативния капацитет на българската икономика. 

В Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ключово място 
заемат иновациите. В една от мерките по програмата възприетото 
определение за иновация е разработването и внедряването на нов или 
значително подобрен продукт (стока или услуга), нов процес, нов 
маркетингов метод, или нов организационен метод в бизнес практиките, 
организацията на работното място, или външни връзки, води до повишаване 
на икономическата, социална и екологична ефективност. Ще се подкрепя 
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насърчаването на различни видове хоризонтално и вертикално 
сътрудничество в селскостопанския сектор, хранителната верига и горското 
стопанство. Ще се финансират дейности за постигат целите на Европейското 
партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и 
устойчивост, посочени в член 55 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
Включените за подкрепа дейности са от решаващо значение за повишаване 
на селскостопанската производителност, биоразнообразието, по-доброто 
управление на земите и функционалността на почвите, интегрираната верига 
на доставки, качеството и безопасността на храните и др., което като цяло ще 
подобри и качеството на живот в селските райони. 

Сред основните програми на ниво европейско равнище, от чиито 
финансов ресурс може да се възползват българските предприятия, са 
„Хоризонт 2020” и COSME. Двете програми имат свои специфични 
особености. 

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за 
научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност 
почти 80 млрд. евро [14]. Има три приоритета: високи постижения в научната 
област, водещи позиции в промишлеността, предизвикателства пред 
обществото. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС 
се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на 
състезателна основа, но бюджетът на „Хоризонт 2020“ включва и 
финансиране за Съвместния изследователски център — научната служба на 
Европейската комисия; Европейския институт за иновации и технологии и 
изследвания в рамките на Договора за Евратом. През 2014 г. общият бюджет 
на ЕС за научни изследвания (включително това финансиране и 
административните разходи) възлезе на около 9,3 млрд. евро, а през 2015 г. 
ще нарасне до около 9,9 млрд. евро. 

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на МСП, която е с 
период на изпълнение 2014-2020 г. и планиран бюджет от 2,3 млрд. евро, 
които благодарение на ефекта на лоста могат да осигурят до 25 млрд. евро за 
подкрепа на МСП в следните области: подобрен достъп до финансиране, 
достъп до пазари и насърчаване на предприемаческата култура [15]. 
Програмата COSME се основава на успеха на Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (ПКИ), която спомогна за 
мобилизирането на повече от 16 млрд. евро заеми и 2,8 млрд. евро рисков 
капитал за МСП в Европа през периода 2007-2013 г.  

Усвояемостта на средствата от европейските фондове и най-вече тяхната 
ефективност в областта на иновациите и повишаването на иновативния 
капацитет на МСП могат да се повишат, ако през втория програмен период 
се обърне внимание на няколко аспекта. 

1. Прецизиране и възприемане на единна дефиниция за иновации.  
Еднаквото разбиране на това какво е иновация по всички програми и от 
всички управляващи органи не само ще облекчи оценителния процес, но 
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ще даде възможност да се осигурява финансова помощ за иновации, 
които ще доведат до изпълнение на стратегическата цел на 
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република 
България 2014-2020 г. българските предприятия да преминат в групата на 
„умерените” иноватори. Ясните правила ще насърчат повече 
потенциални бенефициенти да подготвят по-качествени проектни 
предложения. Яснотата на понятията ще подпомогне целенасочеността 
на действията на всички ангажирани страни с развитието на иновациите. 
2. Бързина при оценяване и сключване на договори за финансиране на 

иновацията. 
Скоростта при подготовката на проектните предложения, оценяването 
им, подписването на договорите с бенефициентите, както и тяхното 
реализиране е от голямо значение при внедряването и развитието на 
иновациите. По тази причина е необходимо да се преразгледат 
изискваните документи, както и организацията на работата в процеса на 
оценка на предложенията. 
3. По-активно и успешно участие в администрираните програми на 

равнище ЕС. 
Българските МСП имат изключително слабо представяне по отношение 
на програмите на европейско равнище. За да се постигне по-голям успех 
от българските предприятия, е необходимо постигането на по-голяма 
информираност на предприемачите относно възможностите за 
кандидатстване, правилата и процедурите за подготовка на проектни 
предложения. Административната подкрепа както в процеса на 
подготовка на проектните предложения, така и в управлението на 
проектите ще даде възможност на българските МСП да се възползват и 
от този финансов ресурс. 
 

4. Заключение 
Повишаването на иновативната активност на българските малки и средни 

предприятия може съществено да допринесе за подобряване на 
конкурентоспособността и устойчивостта на нашата икономика. Ефективната 
подкрепа на предприятията от сектора на дребния бизнес (нормативна, 
институционална, програмна) ще увеличи съществено иновативния им 
капацитет. Акумулираният опит от първия програмен период 2007-2013 г. и 
целенасочените действия за финансиране на иновациите на малките и 
средните предприятия през втория 2014-2020 г. чрез безвъзмездната 
финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове ще 
създадат предпоставки за увеличаване конкурентоспособността на 
българската икономика.  
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Abstract. This article aims to present different types of socio – technical transitions, which 
lead the social system towards sustainability. In the previous article of the author are 
smoothly described basic notions and concepts of transition theory itself. In this paper will 
be provide the philosophy of the theory with 3 empirical examples of 3 municipalities in 
LAU 2 l evel. The examples shows 3 di fferent types of socio – economic – technologic 
pathways to face the pressure from regime and landscape. In description of empirical data 
will be used the approach of transition thinking in order to set up the types of transition. 
Keywords: transition theory, complex theory, transition management, emergence, self - 
organization.   
 
1. Въведение 

Обществото ни се сблъсква с редица настойчиви проблеми, чиито 
симптоми стават все по-видими. Тези проблеми са комплексни, защото са 
дълбоко вкоренени в нашите обществени структури. Те са трудни за 
управление, тъй като обхващат вариация от участници с разнопосочни 
интереси и е трудно да се разберат и интерпретират [1].  

Примери за това са енергийният проблем и промяната на климата, 
разпространението на болести по животните и птиците и вредители по 
растенията, проблеми свързани с големи наводнения и другата крайност – 
наличие на дълги периоди на засушаване, бедност, безработица и редица 
други проблеми, които водят до нестабилност в обществата [2]. 

Тези настойчиви проблеми се определят като проблеми на едно 
неустойчиво общество. Те изхождат от тези проблеми и създават ново 
движение в науката, което определят като теория за трансформациите. В 
доклада  се представят теоретичните концепциите за пътищата на социално-
технологичната трансформация и фазите, през които минава – Секция 1. В 
Секция 2 са разглеждани конкретни примери, анализирани чрез парадигмата 
на теорията. 
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2. Секция  1 – пътища, фази на трансформацията и философия на 
теорията за трансформациите 

За първи път  понятието трансформация  е дефинирано  като структурна 
социална промяна, която е резултат от съвместното еволюиране  на 
икономиката, културата, технологията, екологията и институциите на 
различни мащабни нива – микро-, мезо- и макро-равнище [3]. В съвременната 
литература се дефинира като фундаментална промяна в структурата, 
културата и практиката.  

Има три основни концепции за движещите сили на трансформацията – 
многопозиционна перспектива, многофазова концепция и многопосочна 
концепция.  

Многопозиционната перспектива може да бъде прилагана като 
аналитичен инструмент за разделяне на социалната система на три нива или 
„гнезда от съвкупности”. Всяко ниво е закрепено в по-горното, което от своя 
страна е по–трудно податливо на промяна и там промените са по–плавни. 
Трансформацията е резултат от нелинейното взаимодействие между тези три 
нива. Социалната система може да се раздели на три подсистеми, които в 
съвременната литература са разгледани като констелации – ниша, (ниша – 
режим), режим и „пейзаж” (макро средата на социалната система, която може 
да бъде повлияна трудно и да бъде променена само при външен шок или 
криза. В днешни времена светът преживява икономическа, демографска, 
здравна криза, война. Нестабилността на това ниво от системата води до 
появата на редица малки и средни инициативи, които се опитват да 
предложат алтернативни методи за решаване на глобални въпроси като – 
изхранване на населението с чиста продукция, справяне с безработицата и 
оставяне на положителен отпечатък върху екосистемите.   

 
 

 
 
 

Фиг. 1. Mногопозиционна перспектива 
 

Многофазовата концепция (фиг. 1) се използва, за да опише динамиките 
на трансформацията във времето, които биват бързи и бавни и могат да се 
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определят чрез редуващите се фази, през които преминава всяка 
трансформация. 

Първата фаза е тази преди развитието на промяна – състоянието, при 
което няма видима промяна в динамичното равновесие. Втората фаза е 
точката „take – off “, от която започва промяната на системата. Третата фаза е 
ускорителната, където се наблюдават видими структурни промени, които се 
изразяват в натрупване на социално-културни, икономически, екологични и 
институциионални промени, които реагират една с друга. В тази фаза са 
налични колективни познавателни процеси, разпространяващи се и 
укрепващи процеси. Четвъртата фаза е когато скоростта на социалните 
промени намалява и е постигнато ново динамично равновесие. 

Фиг. 2. Многофазова концепция 

Многопосочната концепция е най-съвременната, която е проучена от 
различни перспективи. Според De Haan & Rotmans, за да се разберат 
динамиките на трансформациите се разработват три ключови концепции, 
които са:  

- условия, допринасящи да се случи трансформация; 
- примери за настъпила трансформация; 
- пътища за трансформация [4]. 

Теоретизирани са три пътя на трансформацията, чиито характеристики 
са: 

1. Упълномощаване -  това се случва когато малка инициатива придобива
достатъчно сила и власт и става конкурентна за режима, който е  на власт. По 
време на този етап нишите могат да прераснат в ниши – режими.  
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2. Реконстелация - инициативата е вградена в социалната система чрез 
повлияването й отвън и е с достатъчно власт и може да бъде водеща 
алтернатива за правилното функциониране на режима.  

3. Адаптация - режимът отговаря на условията за промяна и 
приспособява функционирането си към трансформацията и посреща 
потребностите на социалната система. 

От единия пример ясно личи оформянето на инициатива от нивото на 
„пейзажа”, която може да се нарече „ниша – пейзаж”. Нейният път е тотално 
различен от този на останалите, тъй като тя е овластена изначално.  

Другите два примера представят инициатива, която тръгва от нивото на 
нишите и такава, която попада в класификацията на ниша – режим.  

Втората част на теорията на трансформациите е мениджмънта на прехода 
от едно динамично състояние в друго, която има водеща  роля в цикъла на 
живот на една инициатива.   
 
3. Секция 2 – Добри иновационни практики в селските райони в 
България 

Добрите иновационни практики, които водят селските райони до 
устойчивост могат да се разделят на две под нива: 

- наличие на технологично нововъведение в инициативата; 
- наличие на нов социално-икономически модел на поведение. 
В доклада ще бъдат обхванати и двата типа. Когато наблюдаваме 

множество успоредни инициативи в един район, следва че има социално – 
техническа и икономическа трансформация. Проблемът е, че такова 
„семейство” от инициативи не се наблюдава. Има липсващи актьори, които 
да водят, управляват и обединяват такъв род инициативи. 

Секцията е подредена по следния начин : 
• Инициатива „Улично осветление” – община Стралджа.  
• Инициатива „Работилничка Момин проход” – община Костенец. 
• Инициатива „Манастир Благовещение” – община Кюстендил. 
Инициативата „Улично осветление” представлява класическа 

постановка на теорията, когато семената за промяна на статуквото тръгват от 
млади предприемачи на нивото на нишите, които са осъзнали спешността да 
се действа днес, за да може бъдещото поколение да има по-добро качество на 
живот утре. Актьорите, които движат процеса са млади, добре образовани 
специалисти, работещи в университети, интернационални и международни 
фирми. Диверсификацията на професионалното им ниво е голяма, което 
погледнато през контекста на теорията, е помогнало до голяма степен за 
положителните резултати от техния завършен проект. Самият проект 
представлява замяна на конвенционалното улично осветление със соларно 
такова. Икономическите ползи, които следват от завършения проект са не 
само за общината ( разходът за улично осветление е сведен до минимум), но 
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и за местното население. Някои от тях могат да се групират както следва: 
намаляване на транспортния травматизъм, намаляване на криминалните 
престъпления, развитие на туризма,запазване и увеличаване на  биологичното 
разнообразие. Фирма Седия ООД, която извършва цялостната дейност по 
проекта – от изготвянето му до реалното поставяне на осветителните тела 
споделя опасенията си по отношение на тромавостта на държавната 
администрация, трудната комуникация между институциите и наличие на 
високо ниво на корупция. Това са бариерите, които младите предприемачи 
определят като основни за пропадането на редица техни проекти. Ключовият 
момент за техния успех е, че не се отказват след като установяват не добре 
пригодената ПРСР 2007–2013 към глобалната визия на ЕС - Европа 2020, 
когато 30% от енергията, която се потребява на територията на съюза трябва 
да бъде от алтернативни зелени източници. Тогава отиват с предложението 
си в следващата община и така попадат в община Стралджа, където на 
нивото на режима срещат разбиране и отвореност към въвеждането на  
иновационни технологии. Методологически погледнато с осъществяването 
на този контакт инициативата вече попада в следващата си фаза след 
подготвителната, а именно точката на стартиране (“take –off phase”). След 
срещнатите перипетии по пътя, инициативните млади хора от фирма Седия 
ООД, започват да търсят трансгранично сътрудничество със съседните 
държави. Пред тях започват да се откриват нов тип култури, структури и 
практики, с помощта на които могат да осъществят дейностите по 
започналите преговори с режима на местно ниво. Финансирането получават 
от трансгранично сътрудничество с Република Турция, като община 
Стралджа е бенифициент по проекта (ЕС финансиране). Резултатът е: 
Проект: Чиста енергия за осветление на обществените места в Стралджа и 
Кавакли. Изпълнявания проект е по  приоритетна  ос 1: ”Устойчиво социално 
и икономическо развитие”, Мярка 1.3: ”Инфраструктурна подкрепа за 
подобряване на икономическия потенциал на зоната на сътрудничество” 
(инвестиционна) по Втората покана на Министерството на регионалното 
развитие и  благоустройството се изпълнява по Договор за финансиране 
№РД-02-29- 341/13.12.2012г. със срок за изпълнение на дейностите  -  14 
месеца ,Общ Бюджет  на проекта -674  908,42 Еuro, в т.ч. за община Стралджа  
- 392 737,89 Еuro. Поставени са 250 броя улични осветителни тела в община 
Стралджа и толкова в община Кавакли. Медийно не остава незабелязана тази 
инициатива - в деня на пускането на новото осветление има репортаж в 
прайм тайм-а на българската национална телевизия. За съжаление това не 
улеснява пътя на младите предприемачи занапред и срещат редица 
препятствия за да мултиплицират активността си. Позовавайки се на 
изброените в предишната секция пътища за трансформация, тази инициатива 
минава и през трите пътя – упълномощаване – когато режимът на местно 
ниво застава до тях; реконстелация – когато осъществяват трансграничното 
сътрудничество с Турция, което помага на инициативата да навлезе във 
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фазата си на ускорение и адаптация - режимът отговаря на условията за 
промяна и приспособява функционирането си към трансформацията и 
посреща потребностите на социалната система. Под упълномощаване се има 
предвид снабдяване на нишите с ресурси под формата на знания, финанси, 
компетентност, лобиращи механизми, познаване  на законите и правилата. 
Трансформацията, която е вътрешна за инициативата изглежда по следния 
начин : 

- „Идейно ниво”►„ниша”►„ниша-режим”►„режим”. 
 

Инициативата „Работилничка Момин проход„ която се намира в 
читалището в Момин проход, община Костенец има различен път от 
гореописаната. Нейният път изглежда така :  

- „Ниша” ► „Ниша – режим” ►”режим”. 
Пътят й е кратък, но резултатът е устойчив в период от 5 години и 

продължава работа в перспектива и има възможност да се оформи като 
алтернатива на режима по отношение на социо-икономическите модели. При 
тази инициатива няма наличие на технологично нововъведение, но 
изследователят открива нов социален модел, когато в дейността си, 
движещите актьори оформят официален съюз с външна заинтересована 
страна. В случаят това е Фондация Америка за България. Комплексността и 
трансдисциплинарният подход на теорията, определят като изключително 
важна ролята на заинтересованите страни, ангажирани със структурата и 
практиката на инициативите. Това е липсващото звено при предишният 
пример. Като резултат има добре работеща работилничка за запазване на 
местните традиции и обичаи, която се помещава в общинското читалище. 
Двете подразделения на читалището, които се оформят по този начин работят 
в идеална симбиоза. Работилничката предлага занимания по плетене, тъкане, 
изработване на завършени продукти ( чанти, блузи, чорапи, престилки, 
готови ястия), курсове по народни танци, кулинарни курсове с традиционни 
рецепти за района, абсолютно безплатно. Посещаемостта е голяма спрямо 
дела на местното младо население. В сътрудничество с Читалището и община 
Костенец, която подпомага тази инициатива и допринася за допълнителното 
й овластяване се организират няколко традиционни празника – Празника на 
големия черпак, Кукерски събор и др., на които изработените продукти се 
продават. 

Налице е социално-икономическа трансформация, която се развива и 
уголемява мащаба си в продължение на 5 години. Следващата стъпка, която е 
предприета е ремонтиране на сградата на читалището, която отдавна е 
остаряла. В момента може да се твърди, че инициатива „Работилничка 
Момин проход” е във фазата си на ускорение, но се разграничава голяма 
пропаст в комуникирането на инициативата и в маркетинга й. Това са 
причините, поради които наблюдаваме незавършена дългосрочна 
перспектива тя да се превърне в инициатива, която е вградена в социалната 
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система чрез повлияването й отвън и е с достатъчно власт и може да бъде 
водеща алтернатива за правилното функциониране на режима. Пътят, по 
който върви трансформацията е вторият, изброен в теоретичната част – 
реконстелация. Социалните контакти, които се осъществяват там, са основа 
за бъдещо развитие на района и запазване на културно – историческите му 
ценности и устойчивото му развитие, тъй като фокусът на действие е върху 
младото население. Икономическият стимул за децата е, когато на 
фестивалите продадат личната си продукция. Медийното отразяване остава 
само на местно ниво – вестник „Вяра” – вестникът на Югозападния район за 
планиране. Благодарение на местните си кореспонденти отразява добре 
организираните празници, фестивали и събори.  

Инициативата на „Манастир Благовещение” не попада в общите и 
класическите постановки на теорията на трансформациите, тъй като 
инициативата се заражда на нивото на т.нар. „пейзаж”. Представители на 
това социално-аналитично ниво са климатичните промени, демографските 
промени, политическите виждания за развитието на света, религията. 
Изброените структури са дълбоко вкоренени и изключително трудно и бавно 
се променят. Именно от нивото на православната християнска религия се 
ражда инициативата на Манастир Благовещение. Това „семе за промяна” 
авторът определя като инициатива от тип: „пейзаж – ниша”. Инициативата, 
както и самото й определение показва, има характеристики на структура от 
макро нивото ( „пейзаж”), но тъй като предоставя иновативно алтернативно 
действие на религиозна общност, това е същинска ниша. Поради 
характеристиките си на „пейзаж”, пътят на инициативата е коренно различен 
от останалите примери в статията. Подготвителната фаза на инициативата 
трае дълго, поради консервативните разбирания на религиозната общност. 
Същността на инициативата е следната – монасите идват от Жабленския 
манастир, където са се пробвали да отглеждат животни, но не се е получило,и 
се изкачват на високото в планината в община Трекляно, с. Копиловци 
където бащата на отец Касиан е бил един от най-добрите агрономи в 
Кюстендилския регион и така решават да започнат с овощарство. Стартират 
бавно, в началото с 20-30 дка. Днес, обработват 1000 дка земя, през 2009-та 
кандидатстват чрез ПРСР, по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади 
фермери” и правят ябълкова градина. В последствие развиват стопанство, 
конструират развъдник за пъстърва, започват да събират билки от 
околността, правят зеленчукова градина. Излишъкът от висококачествена 
продукция – продават, с прихода – строят Манастир Благовещение. За 
разлика от предишните два примера, в този се наблюдава освен високо ниво 
на образование и висока духовна и книжовна култура. Тази тяхна 
характеристика се оказва с положително влияние върху начина им на 
действие (структурирането и практикуването на процеса). Излишъкът, който 
не успяват да продадат – преработват, опаковат и слагат етикет на Манастира 
(изработена е от тях търговската им марка). За строежа на манастира работят 
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с множество заинтересовани страни, които даряват средства. Започват да 
снабдяват тържището за плодове и зеленчуци в г. София. По-късно започват 
взаимоотношения с два хранителни магазина, специализирани в продажба на 
органични и био-продукти. Диверсификацията на продуктите, тяхното 
правилно консервиране, чистата опаковка и приятният етикет не са всички 
маркетингови инструменти, които монасите използват. Техният подход към 
отделните домакинства е уникален и несравним с този на останалите малки и 
средни фермери на територията на страната. Всяка седмица по електронна 
поща изпращат таблица в excel, която е изработена абсолютно 
професионално с актуалните продукти, оставено е място за желано 
количество, сумата се калкулира автоматично. В петък, когато монахът, 
отговорен за доставката наближи районът, където е местоположението на 
домакинството - телефонира и доставя поръчката, доставка не се заплаща. 
Тази лична комуникация на обикновения гражданин със светите лица на 
православието е уникална. Ако се върнем назад във времето и направим 
исторически преглед на религиозните движения, ще открием, че това, което 
наблюдаваният пример показва се доближава до възгледите на движението 
на богомилите. Съотношението цена/качество/услуга дава възможност и на 
двете страни да се усъвършенстват, да се учат едни от други, да постигат 
ситуация печеля - печелиш в икономическите отношения. От една страна на 
потребителите да подсилят културата си, здравето си, социалният кръг на 
общуване, да намалят разходите си за качествени органични хранителни 
продукти местно производство, което е точката, в която се пресичат трите 
стълба на устойчивостта – социален, икономически и екологичен. От другата 
страна са монасите – с техните изконни и чисти вярвания, култура и религия, 
които им помагат по техния път на себеотричане и алтернативен начин на 
действие. Социалният контакт с домакинствата, тяхното одобрение или 
забележки ги учат как да се адаптират към днешния неустойчив начин на 
съществуване. Икономическият резултат е видим – Манастир Благовещение е 
построен, част от него вече е в работен режим, останалата част ще бъде 
постигната със същите малки методични постепенно нарастващи стъпки, с 
които до момента се движи тази трансформация. Монасите са наградени от 
бивш министър на Министерство на земеделието и храните, както и 
специално поздравени от директор Фонд Земеделие. Медийното отразяване е 
доста слабо - едва 3-5 новинарски източника, от които 2 тясно 
специализирани в аграрния сектор, отразяват инициативата, стартирала 
преди 6 години. За да навлезе в последната фаза на ускорение, тази 
инициатива също се нуждае от подобрение на комуникационния канал.   

Произлизайки от съвременното определение на трансформациите - 
фундаментална промяна в културата, структурата и практиката, авторът 
отбелязва няколко повтарящи се ситуации, които могат да определят от кой 
елемент е стартовата точка на трансформацията. Съвместната еволюция на 
тези три елемента води до същинска трансформация. В първия случай – 
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водеща е културата, във втория – също. Третият пример доказва твърдението, 
че за да е налице трансформация на социална система, която да я доведе до 
устойчивост, стартовият момент е отличителна промяна в начина на мислене 
на малка група от хора, обикновено млади, осъзнали необходимостта от 
действие, въоръжени с търпение, идеи, вярвания и актуални знания по 
отношение на технологиите и новото глобално знание, които срещат 
неразбиране на някое от по-големите мащабни нива на социалната система. 
Ако открият съмишленици и заинтересовани страни, които да ги овластят 
(път: ”Упълномощаване”), само тогава се наблюдава навлизане в 
ускорителната фаза на трансформацията. От първия и третия пример в 
статията, се доказва, че само когато режимът отговори на условията за 
промяна и приспособи функционирането си към трансформацията и посреща 
потребностите на социалната система, е налице качествена трансформация на 
културата, структурата и практиката на социалната система, която води 
обществото до устойчиво развитие. 
 
4. Заключение 

Концепциите и мениджмънта на трансформациите могат да бъдат 
приложени на практика както на микро ниво – в отделна фирма, когато 
предствители на нивото на нишите са отделните служители, а режима – това 
са ръководителите и мениджърите на фирмата, така и на ниво регионална и 
национална организация в икономическата система. Тази теория е 
необходима да се изучава и приложи на практика поради няколко причини – 
първата и най-важната е че има взаимодействие между всички нива на 
изучаваната система – икономическа или социална - микро, мезо и макро.  
Когато на нивото на нишите се появи някаква инициатива, тя може  да бъде 
овластена, да прерасне в ниша – режим, да бъде значителна за формирането 
на новата визия за постигането на по-добър баланс, който да доведе до по- 
устойчиво развитие на изучаваната система. Системата може да бъде и 
отделен отрасъл от националната икономика, например селското стопанство, 
където представители на нишите ще бъдат отделните земеделски стопани, 
които да породят трансформация, независимо дали тя е успешна или не, в 
целия отрасъл, а от там да последват промени и в националните политики по 
отношение на цялостното развитие на сектора.  

За да се стигне до трансформация е необходимо преминаването през 
следните стъпки: 

1. Оформяне на нишите и стимулиране на тяхното развитие  на микро- 
ниво. 

2. Свързване на нишите в единна мрежа. В рамките на мениджмънта на 
трансформациите това става чрез установяване и организиране на арена за 
трансформации, която е двойно защитена за водачите и участниците в 
нишите. 
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3. Откриване на нови участници за системата, които да разработят новата 
й визия, която от своя страна да я доведе до ново устойчиво динамично 
равновесие. 

4. Стимулиране формирането на новите ниши – режими, които да се 
обединяват около общия дневен ред, по който те виждат, че може да протече 
трансформацията и отграничаването на различните пътища за постигането й.  

5. Създаване на ситуации, в които да може да се експериментира и чрез 
резултатите от експериментите да се разкриват специфичните пътища, по 
които да се постигне новата визия на изучаваната система.  

6. Подбор на най-обещаващия експеримент, който може да се използва за 
придобиване на знания от него и създаване на стратегия. 

7. Изследване на взаимодействието между микро- и макро- ниво 
(съвместна еволюция) за постигане на предварително установената визия, 
осъществяването на дневния ред, коалиции, ако е необходимо, чрез 
мониторинг и оценяване на процеса на мениджмънт на трансформациите, 
след което цикълът започва отново. 
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Abstract. It has been spoken and written about leadership extensively because of its 
importance in the history of development of organizations, whether social, political or 
economic entities are. Leadership was subject of debate and discussion primarily in large 
organizations, but it is beyond doubt that the leaders are appreciated in any organization 
because they are stimulators and generators of added value for it.  
Leadership used for organizational goals is the crucial factor for management the 
achievement of organizational tasks and purposes. Organizations that have well-defined 
plans and projects where they are and where they want to reach always has been those who 
are able to move forward and to position over time.  
In this case, to establish a leader who is able to lead the team to achieve the desired results is 
the main strategic goal of any organization, whether large or small and medium sized 
enterprise is. 
Keywords: leadership, leader, strategy, small and medium sized enterprises. 
 
1. Въведение 

Когато се анализира икономическата структура на всяка една държава се 
установява съвместното съществуване на предприятия от различен тип и 
размер, в което се състои и настоящата тема на проучване - ще се анализират 
малките и средните предприятия (МСП) и тяхното развитие във връзка с 
управленското лидерство, което отвъд управлението е факта да знаеш да 
ръководиш и водиш работния екип към съвместно участие при постигане на 
целите.  

Изследвайки организацията на предприятията ще се анализират кои са 
силните и слабите страни на МСП и на използването на лидерството, като се 
изхожда от необходимостта от растеж, организация и производство. Ще се 
проучи лидерството като базова стратегия за развитие на МСП. 
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2. Лидерството като основа за нови стратегии в МСП 
2.1. Предшестващи събития 

По време на еволюцията на човечеството, като се започне от древните 
цивилизации като Шумерия, Вавилон, Китай и Гърция и т.н., премине се през 
военните организации и католическата църква, разгледа се Средновековието 
и се стигне до индустриалната революция, са се установили качествата и 
характеристиките на лидерите, които в действителност трябва да се 
максимизират по изразителен начин, за да оказват положително въздействие 
в обществото. 

Думата „Лидерствам/изявявам се като лидер” произлиза от lead, 
общоприета дума на всички древни езици от северна Европа (холандски, 
немски, англосаксонски, норвежки) и означава „Път за постигане на цел, 
посока, курса на един кораб в морето, маршрут”. Значение, което остава 
повече или по-малко непроменено в езиците. Следователно, може да се каже, 
че лидерът придружава хората по един маршрут, като ги направлява към 
тяхната крайна цел. Това от своя страна означава да се поддържа сплотена 
групата, докато се води в правилната посока. Несъмнено това прилича на 
един цикъл, в който ако не се усъвършенстваш конкуренцията те поглъща и 
поради това лидерството ще се анализира от гледна точка на най-голямата 
необходимост, която изпитва организацията или групата. 

Лидерството може да се дефинира като „Връзката на влияние, която се 
реализира между лидерите и техните последователи, посредством която 
двете страни се стремят да достигнат до реални промени и резултати, които 
отразяват целите, които споделят. Лидерството означава да въздействаш 
върху хората с цел да улесниш промяната, която ще доведе до едно желано 
бъдеще” [1]. 

По същия начин може да се определи, че е една стратегия: това е 
съвкупност от важни решения, които регулират поведението на дадена 
организация и следователно не се използва за обозначаване на конкретно 
решение. 

По време на Втората световна война по-голяма част от предприятията в 
Европа са били разрушени като е трябвало да се възстановят по най-бързия 
начин, решението на тази ситуация е било в създаването на МСП. Те са 
помогнали да се децентрализират големите градове, както и да се 
урбанизират малките населени места. 

През 1999 год. Arthur Andersen дефинира МСП като „икономическа 
единица за Производство и Вземане на решения, която посредством 
Организацията и координацията на една поредица от Фактори (Капитал и 
Труд) се стреми да постигне печалба, произвеждайки и търгувайки продукти 
или предоставяйки услуги на пазара” [2]. 

Съчетаването на тези три понятия дава като резултат използването на 
лидерството като базова стратегия за растеж и оптимално управление на 
МСП и като важен фактор за лидера, който се ангажира да придаде смисъл и 
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посока на споменатите стратегии, които осигуряват ефикасност и 
конкурентоспособност на организацията. При оценката на еволюцията могат 
да се дефинират качествата, използвани от всяка личност във времето, които 
са й позволили да поведе останалите след себе си: положително отношение, 
силен характер, готовност да изслушва, харизма, самодисциплина, 
ангажимент и визия за бъдещето. Лидерът и неговите качества, така както и 
начина по който управлява, е нашия подход към производствената стратегия. 

 
2.2. Развитие на концепцията за лидерството 

Налице са множество аргументи, натрупани във времето, които придават 
значение на лидерството, ето защо е необходимо да се засегне тази тема в 
МСП поради ситуацията, в която се намират: процесите на глобализация, при 
които размяната на продукти, така както и производството само по себе си са 
се трансформирали и приспособили към технологичното развитие, към 
новите методи за производство и маркетинг, но преди всичко към скоростта, 
с която се променят пазарите. Днес бизнеса може да бъде силен и стабилен, 
но ако не се адаптира към ускореното технологично развитие утрешният ден 
ще бъде крайно несигурен. Отделно от това много чуждестранни 
предприятия са обсебили пазарите на местните стопански единици. 

Поради факта, че развиват по-малка по обем дейност МСП притежават 
по-голяма гъвкавост да се адаптират към промените на пазара и да 
предприемат иновативни проекти, които да се окажат добър източник и 
генератор на заетост. 

Новата, засилваща се конкурентоспособност е дестабилизирала не само 
много МСП, но и цели индустиални сектори, които не са взели под внимание 
извънредната ситуация, в която се намират. По принцип турбулентната среда 
(червен океан) в която се намират по-голяма част от предприятията 
предизвиква промени в предпочитанията на потребителите и много често 
изглежда неконтролируема от същите тези предприятия. 

„Цялата тази активност принуждава предприятията в целия свят да 
проектират отново своите стратегии, политики и методи за действие и работа 
в света на бизнеса. Като следствие се изисква от хиляди и хиляди висши 
мениджър да разработват нови продукти, нови канали за дистрибуция, нови 
маркетингови и производствени методи, нови финансови стратегии и едно 
множество от ситуации, които налагат непрекъснато модернизиране и 
иновации” [3]. 

Също така се прибягва към множество специалисти, които подпомагат 
организацията да приложи на практика тези идеи, да си представи какво 
трябва да се направи в една среда изцяло изпълнена с несигурност, 
провокирана от интензивна конкурентна дейност и да съумее останалите 
служители, често пъти много на брой, да приемат една нова форма на 
правене на нещата. Това изисква техники и подходи, от които болшинството 
от ръководителите просто не са се нуждаели във времената на относително 

809



спокойствие през 50-те, 60-те и началото на 70-те години. Нужно е нещо 
повече от технически опит, административен капацитет и познания по 
традиционно управление – необходимо е „Лидерство”. 

Понастоящем, пред надигащата се вълна на конкуренцията и иновациите 
в бизнеса, са необходими повече и по-добри лидери, хора с широк кръгозор и 
с голяма увереност в себе си. Без тези личности няма как да има просперитет 
в организациите. „Едно добро ръководене и едно добро управление вече не са 
достатъчни. Става все по-належащо да се разполага с лидерство в 
производството” [3]. 

Пред споменатите обстоятелства, националните предприятия, и по-
специално МСП, се нуждаят от нови методи, техники и гъвкави структури, 
които ще ги улеснят да се адаптират бързо към изискванията, които им 
налагат местните, но най-вече глобалните пазари. Затова предприемачите, 
които управляват и координират спомените предприятия трябва да подкрепят 
лидерството, съгласувано с новите условия, които определя динамичната 
икономика в един глобализиран свят, в който се намира и България. 

 
2.3. Значение на лидерството 

В последните години мобилната телефония, интернет и електронната 
поща повлияха решително върху организацията на предприятията и върху 
лидерските стилове. Комуникацията в реално време улесни по-гъвкавите и 
бързи отношения между различните структури на предприятието. На пазара 
също така се генерираха промени по такъв начин, че практически времената 
за изчакване са премахнати - клиентите днес се нуждаят от незабавни 
решения и изискват да могат да разговарят на момента със съответния човек, 
което е едно голямо предизвикателство пред бизнес лидера. 

За да се установи полето на действие на лидерството трябва да се 
определи на първо място разликата между това, което съответства на 
действията на ръководството и действията, характерни за лидерството. 
Според Hodgetts и Altman „управлението е процесът да направиш така, че 
работата да се реализира посредством останалите хора, докато лидерството 
формира част от работата на ръководителя; лидерството е процесът да 
въздействаш на хората, за да насочат своите усилия към постигане на една 
цел или определени цели” [4]. 

Както може да се види, съществува консенсус от страна и на двамата 
автори във връзка с това, че лидерството включва в себе си управление, 
влияние и водене към целите и задачите на групата, по същия начин както 
лидерството означава да мотивираш хората, за да ги ангажираш в различни 
дейности по такъв начин, че да си в състояние да задоволиш подбудите и 
мотивите на последователите си. 

Като се вземе под внимание, че условията на работа с течение на времето 
са понесли непрекъснати промени; технологичните инструменти, които се 
използват в различните сектори и райони на действие, изискват за своето 
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прилагане по-добро познаване на работниците, то лидерството, което трябва 
да упражнява лидерът в действителност е различно, той трябва да бъде 
представител на промяната, поради което е важно да знае какви качества и 
способности са необходими, за да бъде добър лидер през новото хилядолетие. 
 
3. Функции на лидерството 

Какво имат като приоритет организациите? Да постигнат успех. И какво 
е успеха за една организация? Продажбите? Клиентите? Капитала? Пазарната 
позиция? Макар че МСП се стремят непрекъснато към успеха и към всички и 
всеки един от елементите споменати по-горе, много от тях претърпяват крах 
малко след своето откриване. Обаче, необходимо ли някакво чудо, за да го 
постигнат? В какво се провалят тези предприятия, които не успяват да 
оцелеят на пазара? Притесняват се повече за това което ще получат, 
отколкото за услугата, която ще предоставят? 

Индивидуалният успех на всеки един от нас и на предприятието като 
цяло не е нещо, което се случва изведнъж или с магическа пръчка, поражда 
се от положените усилия. Този успех никога не е гарантиран и поради това 
трябва да се поддържа с непрекъснати подобрения. Успехът в бизнеса не се 
случва от само себе си, започва от нас, от нашите предприятия и организации 
или дейности. И се постига, като се прави необходимото във всеки един 
момент, действа се интегрирано с останалите и винаги нащрек за ползи или 
проблеми, които могат да последват. Обаче, кой е човекът, който се наема да 
се грижи за всички тези процеси и създава сътрудничеството в бизнеса? 

Тук трябва да се разгледа функцията на ръководителя и да се каже, че 
МСП се нуждаят от ръководител с лидерско поведение, който да може да се 
интегрира в предприятието и да го превърне в едно цяло. Ръководителят е 
този, който има легитимната власт да награждава и санкционира и цялата 
негова способност да въздейства се корени във властта на неговата позиция. 
От своя страна лидерът е този, който не се нуждае да бъде постулиран, по 
естествен начин възниква в групата и е способен да въздейства върху 
останалите, като неговите действия успяват да отидат отвъд установените 
норми и правила. Обаче един ръководител трябва ли да бъде лидер и 
обратното? Въпреки че ръководителят би имал предимство ако притежава 
способността да въздейства, може да се каже, че ръководителят би трябвало 
да е лидер, но от своя страна, лидерът не винаги има способността да 
осъществява управленски функции. За да може да управлява предприятието 
по един завършен начин, се изисква ръководителят да може да се разпорежда 
и да изпълнява управленския процес стриктно. Способността за лидерство 
без съмнение е необходима, за да се реализират този вид действия и изисква 
човек, който да генерира доверие в това, че всички видове процеси ще се 
реализират без никакъв проблем. Но доверието в лидера е трудно за 
постигане. Лидерът се нуждае от познаване на предприятието, за да може сам 
да генерира вземане на решения. Тези познания произтичат главно от 
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служителите и те няма да ги споделят освен ако нямат приемливо равнище на 
доверие в ръководителя. Ефикасността на ръководителите и лидерите зависи 
в края на краищата от техните способности да спечелял доверието на всички 
служители в предприятието. 

Функциите, които дават възможност на лидера да изпълни задълженията 
си, да задържи сплотен работния екип и да може да постигне целите, които са 
ключови за постигане на едно успешно изпълнение са [5]: 

3.1. Установяване на целите. Трябва да се зададат или идентифицират 
намеренията, задачите и целите на организацията. 

3.2. Планиране. Важно е да се гарантира, че има план, който да е 
съгласуван, за да се постигнат целите. Това улеснява разбирането и 
дефинирането на това откъде се тръгва и къде трябва да се стигне. 

3.3. Обучение. Необходимо е да се съобщят ясно целите и плановете. 
3.4. Контролиране. Тук се извършва наблюдение, проследяване и 

контрол. 
3.5. Оценка. Ако не се оценява изпълнението, няма възможност за 

осигуряване на обратна връзка към групата или работния екип. 
Ако се анализира прецизно горепосоченото всички и всяка една от 

функциите загатва за управленския процес, поради това е необходимо 
лидерът да разполага с добре дефинирани целите на организацията и да знае 
как да ангажира хората или работния екип отговорни за това. 

 
4. Лидерството в МСП 

Обикновено МСП се асоциират със създаването на заетост без да се 
проучи по-задълбочено въпроса. Аргуменът, който се използва, за да се 
формулира такова твърдение, се базира на идеята, че тези предприятия 
използват повече работна ръка и по-малко капитал, отколкото големите, 
което от своя страна се асоциира с реалността - нарастващо предлагане на 
работна ръка и хронична липса на капитал. Това твърдение не е съвсем 
вярно, въпреки че МСП могат да имат като недостатък множество функции и 
липсата на технологични приложения, които позволяват да се увеличи 
производителността. Сигурно е, че МСП са основен източник на заетост и без 
тяхното развитие броят на икономически активните хора би бил много по-
малък. Важно е да се разяснява необходимостта от непрекъснатото 
модернизиране на МСП, както и от упражняване на добре приложено 
лидерство. 

 
4.1. Недостатъци на лидерството в МСП 

МСП в своето болшинство се управляват от своите собственици, които 
понякога демонстрират висока степен на липса на знания за управлението на 
организацията, работната среда, дефинирането на краткосрочни и 
дългосрочни цели, така и както и за работата в екип. 
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В обхвата на недостатъците, което това може да доведе със себе си се 
установява, че ако не се упражнява добре приложено лидерство могат да 
съществуват: променливи, чувствителни към неблагоприятните условия, 
даващи погрешна информация и не съобщени; малък обем на производството 
и продажбите; технологично изоставане; липса на стратегии за растеж; 
пречки пред управлението; ниска производителност и непланиран растеж. 

Както се вижда рисковете са много и могат да предизвикат фалита или 
тоталния провал на МСП. 

 
4.2. Предимства на лидерството в МСП 

Организационната култура и доброто управление не са аспекти 
характерни само за големите предприятия. За МСП е определящо да знаят 
как се създава един добър лидер, особено когато това е самият собственик. 

Голямата разлика между лидерът на МСП по отношение на своя подобен 
от големите организации е, че в болшинството от случаите самият 
собственик е този, който оглавява всички промени. Т.е. от него и от неговия 
пример зависят да е успешна една нова организация на служителите, 
промяната на целите, адаптирането към нови пазари или просто 
„регулирането на гайката” при функционирането на производствените 
процеси. 

Собственикът на МСП трябва да вземе под внимание, че притежава една 
изключително силна властова позиция в рамките на предприятието, което 
улеснява работата му, защото има възможността да бъде чут. Но освен това 
съществуват определени бариери, тъй като е натоварен с това да установи 
необходимите норми и правила, което предизвиква определено напрежение. 

Добрият лидер започва като разпитва своите служители относно това как 
те смятат, че трябва да изпълняват работата си, но в МСП тази методология е 
много трудна, тъй като много често лидерът е самият собственик на 
предприятието и притежава една по-авторитарна роля. В този аспект МСП са 
по-статични и не са привикнали на големи промени. Затова е важно на 
първия етап лидерът да работи в много тясно сътрудничество с екипа си. 

В такъв случай може да се каже, че организациите, за да се развиват и да 
просъществуват по-дълго, зависят от лидерството на своите ръководители. 
Тъй като организациите зависят от лидера е необходимо да се разгледа кои 
негови аспекти са важни. Добрият лидер трябва да отговаря на четири 
условия: ангажираност с мисията, обвързаност с визията, увереност в себе си 
и личностен интегритет. 

При своето създаване и развитие МСП стават все по-силни, когато 
лидерът има капацитета да дефинира какви цели преследва организацията и 
прилага адекватни методи за осъществяване на процеса. Емпиричният 
подход на администриране и управление на МСП е преминал в историята, 
поради което по настоящем се изисква повече от страна на клиентите. 
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Днес МСП са придобили сила и са се превърнали в гаранция на прогреса, 
доставчици на стоки и услуги, помагат на социалната мобилност, допринасят 
за общата производителност, балансират обществото и поддържат търсенето. 

МСП отвъд капиталовложенията, инструментите и познанията, които са 
им необходими, за да може да функционират правилно, се нуждаят и от 
ръководители с лидерско поведение и познаване на своите клиенти.  

Важно е да знаят кои са техните клиенти, какви потребности имат, какво 
организацията може да им предложи, и ако всичко това генерира някакъв 
доход, да продължат да си задават въпроси не само относно клиентите, но 
относно предприятието по принцип, докато се стигне до същността на това 
какво в действителност представлява организацията, за да може правилно да 
приложат основните стъпки за развитие на предприятието и постигане на 
успех (6): 

* Да се идентифицират конкурентните предимства на МСП. 
* Маркетинг на сравнителните предимства на МСП. 
* Непрекъснато усъвършенстване с цел да се постигне възможно най-

доброто качество. 
* Всичко, изброено по-горе да се реализира с разбирането „да не правиш 

на останалите това, което не искаш те да ти направят”: това обхваща 
защитата на потребителя, вниманието към клиента, законите и регулациите, и 
всички онези услуги, които са необходими да се осъществи едно прозрачно и 
уважително взаимодействие между пазара и предприятието. 

* Всички, изброени по-горе стъпки, трябва да се осъществят с цялостно и 
всеобщо посвещаване и трайна обвързаност. Важно е всички управленски 
успехи да бъдат споделени, за да може да се реализира обмяна на опит и да се 
придобиват нови знания, както и да се осъществи една здравословна и 
креативна конкуренция между предприятията и да се сформира заедно с 
останалите организации една общност за непрекъснато обучение. 

Успехът се корени в интеграцията на предприятията с околната среда и 
техния стремеж да станат едно цяло. Трябва да се работи и твори като винаги 
се мисли за клиента и как той да бъде задоволен, така че да продължи да бъде 
клиент на организацията възможно най-дълго време. Няма по-добро 
конкурентно оръжие от това да се постави обслужването на клиента и 
неговото задоволяване пред продажбите. 

Ръководителят с лидерско поведение ще се ангажира да наблюдава в 
дълбочина задоволяването на клиента и да осъществи управленския процес 
ефикасно, без да изостави интегрирането на предприятието и сближаването с 
окръжаващата среда за едно оптимално функциониране на организацията. 
 
5. Заключение 

Ефективният ръководител на МСП е необходимо да съчетава в себе си, 
както професионалните способности на мениджър, който организира, 
контролира и насочва дейността, така и личностните качества на уважаван 

814



лидер, който умее да общува със своите служители, които ценят неговото 
мнение и с готовност следват разпорежданията му. Ако искаме да измерим 
качествата на лидера, трябва да се вгледаме в успехите на организацията, 
която управлява. Ключът към успешното лидерство е поставянето на цели и 
постигането на резултати. Дори най-опитните ръководители, независимо от 
размера на бизнеса им, знаят, че обучението по лидерство е безкрайно 
пътуване. То започва още от първия работен ден и продължава през цялата 
кариера. 

Основната препоръка, за да е налице едно по-ефективно лидерство, е да 
се направи опит да се даде пространство за креативността на служителите. 
Т.е. да се оставят да правят нещата така както те вярват, че трябва да ги 
направят. Това означава да се възстановят отговорностите им и да се оставят 
сами да разрешават своите проблеми, за да могат да си дадат сметка какво 
означава да се управлява един екип или проект. 

Друго нещо, важно за упражняване на лидерството, е да се стои винаги 
много близо до хората, които мислят различно от останалите, както и от 
лидера - аспект на който по принцип не се обръща внимание в МСП. В 
болшинството от случаите има тенденция този типаж да се изолира от 
служителите, но истината е, че да го чуеш означава да познаваш слабите 
страни, които могат да съществуват в лидера и кои са причините за 
съпротивата. 

Въпреки че в действителност техниките за разбиране на лидерството и 
организационната култура растат с големи стъпки, на МСП все още им 
остава доста път да извървят. В общи линии на МСП им липсва добра 
подготовка, за да разберат процесът на лидерството и все още са склонни да 
го объркват с концепцията за властта. И е логично. В последните години са 
загрижени за други неща, като как да преживеят икономическите трудности и 
различните финансови кризи. В такъв случай лидерството понастоящем 
функционира като пионер на организационния и производствения растеж в 
МСП. 
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Abstract. This paper draws on new institutional theory in organizations to understand social 
innovation as an emergent organizational field. It is based on documentary analysis and 
covers different broad areas. This paper looks first at definitions, perceptions and the use of 
language in how social innovation is understood and presented. Second it assesses why there 
has been an interest in social innovation. Thirdly it proposed functions of innovation based 
on different theories and reviews the ways in which social innovation fulfils those functions. 
And finally it explores some of the more contentious aspects (typology) of social innovation. 
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1. Въведение 

През последните десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към 
социалните иновации, не само сред академичните общности, но и сред 
практици, общественици и   политици. Този интерес води до формирането на 
различни дефиниции, до техния дебат, в резултат на което, и до липса на 
единно споделена дефинитивна концепция за социалните иновации. 
Причините за това са най-малко две. 

На първо място, по своя първоначален замисъл, социалните иновации 
произтичат от практиката. Практиката на социалните иновации, на свой ред, 
е твърде широкообхватна, съобразно проявлението й в различни сектори, 
райони, държави и континенти. Поради това, значенията и дефиниции са 
разнообразни. В допълнение, различията, основани по-конкретно на 
икономически, социални, политически други фактори, имат потенциал да се 
задълбочават. Това означава, че практиката ще продължи да оформя 
теорията, научните изследвания и емпирични разбирания за социалните 
иновации, както и някои актуални отговори на бъдещето. 

В исторически план, най-ранните препратки към социалните иновации 
датират от далечната 1960 година [1,  2]. На този етап, изразът се използва да 
обозначи експериментални изследвания в рамките на социалните и 
хуманитарните науки. От тогава,  терминът  се употребява във връзка със 
социално предприятие и социално предприемачество, технологичните 
социални иновации, корпоративна социална отговорност и други близки по 
съдържание социално-икономически и управленски концепции. 
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По-голямата част от литературата, посветена на социалната иновация се 
появява през последните две десетилетия. Този факт се обосновава с редица 
доводи, включително растящо недоволство от доминиращия технологичен 
акцент в съвремието ни на иновациите и иновационна политика. По подобие 
на социалното предприятие, социалните иновации са своеобразен отговор на 
нарастващите социални, екологични и демографски предизвикателства. Сред 
причините за интереса по темата са и провалите на съвременната социална 
държава, на конвенционално ориентирания пазарен капитализъм, недостигът 
на ресурси, изменението на климата, застаряването на населението, 
нарастващите разходи за здравеопазване, въздействията на глобализацията, 
влиянието на масовата урбанизация и пр.  
 
2. Същност и роля на социалната иновация 

Социалната иновация, съобразно характеристиките си на проявление, би 
могла  да бъде дефинирана както в твърде широки, така и в твърде тесни 
теоретико-приложни рамки. В по-широк аспект, съществуват пет различни 
хранологично представени и взаимосвързани приложения на термина. Те са 
анализирани въз основа на т. нар. исторически подход и биват определени 
като: трансформация на обществото; модел на организационно 
управление; социалното предприемачество; разработването на нови 
продукти, услуги и програми; модел на управление, овластяване и 
изграждане на капацитет [3]. 

Първо, през 60-70-те години на миналия век терминът „социална 
иновация” е бил използван, за да опише процеса на социална промяна и 
трансформация на обществото. В обсега на изследванията в това направление 
са тематични области за ролята на гражданското общество в социалната 
промяна, както и ролята на социалната икономика и социалните 
предприемачи в предоставянето на икономически растеж и социално 
включване.  

Второ, в някои социални дискурси, иновациите се фокусират върху 
бизнес стратегия и организационно управление. В тази сфера, социалните 
иновации са аспект на управлението, свързани с промени в човешки, 
институционални и, или социални единици. Тези промени, диагностицирани 
в началото на в края на 70-те и началото на 80-те години на  XX век водят до 
подобряване на организационната ефективност и конкурентноспособност.  

Трето, социалната иновация се представя като резултат на дейностите на 
социалното предприятие. Идеята тук, според автора, се корени в концепцията 
за търговско предприемачество и процеса на откриване, оценка и използване 
на новите предприемачески възможности. В конкретния случай на 
социалното предприятие, тези възможности се обозначават като социални 
нужди, удовлетворени по иновативен път. Концепцията е особено актуална 
през последното десетилетия на миналия век. 
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Четвърто, социална иновация е практическото разработване и 
разпространение на нови продукти, услуги и програми, които отговарят на 
обществени социални нужди. Това направление, за разлика от предходното,  
кореспондира в по-голяма степен с предоставянето на обществени услуги от 
социалните предприятия към организациите на гражданското общество, като 
характерна тенденция за началото на новия век. 

Пето, други дискусии от последните две десетилетия анализират 
социалните иновации като „процес” и акцентират върху ролята на социален 
капитал и реалните приноси на социалните иновации. Тези „активи” са 
разработени съвместно от различните участници в процеса на развитие и 
прилагане на конкретни иновативни социални програми и стратегии, т. е. 
практики на социалните иновации. 

Наред с представените широките дефинитивни рамки, в литературата са 
налице и по-тесни определения на социалните иновации. Представените в 
изложението „по-тесни” схващания обогатяват представените вече измерения 
за социалната иновация и показват нови приоритетни области при нейното 
изследване и изучаване.  

Така например, Еверет Роджърс (Everett Rogers) анализира социалната 
иновация, като акцентира преди всичко на един основен елемент: нейната 
новост или иновативност [4]. Тази тема е характерна за проучванията по 
въпроса, тъй като e неразделна част от литературата по предприемачество и 
иновационна политика. В това отношение, социалната иновация може да се 
интерпретира като нов продукт, услуга, процес, или реорганизация. По-
малко характерно е разбирането, обаче, че новост при социалната иновация 
не означава непременно нов продукт, услуга, социално откритие, 
изобретение или патент. Според американския учен, новостта обхваща 
различни аспекти, сред които и един от най-важните: усещането за новост на 
отделения човек, група, общност. Следователно, социалната иновация не е 
задължително да бъде нова сама по себе си, а по-скоро, нова за дадена 
потребител, територия, сектор област на действие и, или приложение. 

Други изследователи твърдят, че социалните иновации се отъждествяват 
в по-голяма степен със своето въздействие. Катрин Гилуолд (Katrin 
Gillwald), например, описва социалните иновации като: „...продукти и услуги, 
които осигуряват по-добри решения, определени от тяхната абсолютна 
новост в по-малка степен, в сравнение с техните последици” [5]. Това е така, 
тъй като социалните иновации са не само нови решения. Те са нови решения, 
които би следвало да формират действия и реализират въздействия върху 
хората и общностите.  

Следващи проучвания се съсредоточават върху по-конкретни измерения 
на въздействието на социалната иновация. Например, изследователят  Адлер 
Филс (Adler Phills) определя социалната иновация като „...иновативно 
решение на социален проблем, което е по-ефективно, ефикасно, устойчиво 
или по-просто в сравнение със вече съществуващите решения. Въздействието 
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от това решение е в полза предимно за обществото като цяло, а не частни 
лица” [6]. Силната страна на това определение е възможността да се оцени 
ролята или въздействието на социалната иновация. В резултат, тази 
интерпретация е особено привлекателна за практиците. Въпреки това, 
липсата на по-ясни измерители на ефективността или устойчивостта, 
например, води до проблемни и спорни анализи по повод на посочените по-
горе критерии. Не на последно място, определенията, с основен акцент върху 
въздействието, пренебрегват процеса на неговото формиране, реализиране и 
усъвършенстване, т. е. процеса на управление на социалните иновации. 

Ето защо, следващото определение включва препратки към процеса на 
социална иновация. Михел Мумфорд (Michael Mumford), например твърди, 
че основните характеристики на социалната иновация са: „...различия от 
предишни практики, по отношение на управлението, разпространението и 
стабилността, отвъд времена и мода” [7].  

Друг изследовател, Хартмут Хаусерман (Hartmut Haussermann) също 
включва в своята дефиниция т. нар. „процес” измерение [8]. Той определя 
социалната иновация в три основни форми на проявление. Първото 
измерение е свързано със  задоволяване на човешки потребности, които в 
момента не са удовлетворени (съдържателно измерение). Второто, обхваща 
промени в социалните отношения и управлението, които позволяват 
повишаване на равнището на участие на хората и определят характера на 
въздействието върху групите и, или обществото (измерение на процеса). 
Третото измерение обхваща повишаване на социално-политически 
възможности и достъпа до ресурси (властово измерение). Посочената 
концепция е от особено значение за разбиране на природата на социалната 
иновация, тъй като прави ясно разграничение между съдържанието на 
понятието, процеса на нейното формиране и развитие, както и властово-
политическите й измерения.  

В обобщение, анализираните схващания, от една страна, доказват 
липсата на единно определена дефинитивна концепция относно социалната 
иновация. Проучените определения, от друга, идентифицират  ролята на 
социалната иновация в обществото и характеризират също така основни 
подходи в предприемачеството, които подпомагат разбирането на 
интересуващата ни категория: иновативен, процесен и системен подход. В 
резултат на тях, основните характеристики на социалната иновация, са 
представени така:  

Социалната иновация е нововъведение. Това нововъведение не е 
задължително да бъде уникален продукт или услуга, метод, програма, 
технология и пр. Въпреки това, нововъведението, трябва да бъде ново по 
някакъв начин, за да се квалифицира като иновация. Съобразно 
характеристиките на иновативния подход, то би могло да обхваща сектор, 
регион, пазар или потребител на социална иновация; да се отнася до нейното 
приложение, технология, методи на разпространение и, или управлението й. 
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Социалната иновация е процес. Процесът на социалната иновация е 
накратко казано, пътят от идейната  конструкция до нейното изпълнение. 
Процесният модел се основава на важното разграничение между 
формулирането на нова социална идея и нейната практическата реализация, 
т. е.  на  разликата между обещаващите идеи (които могат и да не се 
превърнат в социални нововъведения) и реалните социални иновации. 
Именно процесът на формулиране и реализацията на социалните иновации 
предполага и следващите важни техни характеристики – въздействие и 
устойчивост. 

Социалната иновация е въздействие. Това означава, че социалната 
иновация би следвало да доведе до измеримо подобрение на резултатите. Тук 
концепцията за ефективността би могла да обхваща множество аспекти, 
например, качество на социалния продукт, услуга, програма; ниво на 
потребителското удовлетворение, намаляване на разходи, подобрено 
благосъстояние, редуциране нива на вредни емисии и пр. За нуждите на 
последващия анализ е от значение и факта, че показателите за оценка на 
ефективността могат да обхващат различни области – икономическа, 
социална, екологична и други, следователно критериите за оценката на 
въздействието биха били както количествени, така и качествени. 

Социалната иновация има системен и устойчив принос. Социалната 
иновация не би трябвало да постига моментно или краткотрайно въздействие; 
тя трябва да има потенциал да продължи да се развива и усъвършенства във 
времето. По този път, социалната иновация има шанса за разреши важните за 
обществото социални и икономически проблеми, например в области като 
заетост, образование, здравеопазване. Посредством този системен подход, 
социалните иновации биха могли да доведат до реални промени в социалните 
и властовите отношения, да повлияят в стратегически план върху социално-
икономическите възможности на хората, с траен и стабилен във времето 
ефект. 

 
3. Типология на социалната иновация  

Практиката на социалните иновации, както посочи настоящото 
изследване е твърде многообразна, съобразно проявлението им в множество 
социални области и изучаването им посредством различни индикатори. В 
това отношение, познанието на видовото многообразие на социалните 
иновации позволява да се задълбочат познанията за тяхната същност и 
съдържание, както и за особеностите на тяхното приложение.  

Следвайки и доразвивайки теорията на Йозеф Шумпетер, Анди Сен 
(Andi Sen) прави разграничение на социалните иновации, въз основа на 
формата им на проявление. Основният принос на Сен към модерното 
разбиране на природата на социалните иновации са заключава в 
съвременните и непознатите до преди десетилетия организационни форми, 
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основани на дифузното влияние на съществуващи вече сектори и практики. 
Според автора, социалните иновации, се състоят в следното [9]:  

• Нови продукти, като например, помощни технологии, 
разработени за хора с увреждания; 

• Нови услуги, като например мобилни банкови услуги;Нови 
процеси, като например методи на постоянно усъвършенстване 
на социални услуги; 

• Нови пазари, например, социални услуги в пазар „банкиране”; 
• Нови платформи, като например нови правни или регулаторни 

рамки за осигуряване на социални продукти и услуги; 
• Нови организационни форми, като например лихвени общност 

дружества или нови социални мрежи; 
• Нови бизнес модели, като например социален франчайзинг, или 

бизнес модели, прилагани към социалните предизвикателства. 
За типологизиране на социалните иновации, други изследователи ползват 

в своите изследвания диференциран подход и разграничават социалните от 
други типове иновации. Така например, Тимо Хамалайнен и Ристо Хейскала 
(Timo Hamalainen & Risto Heiskala) очертават пет типа иновации: 
технологични, икономически, регулативни, нормативни и културни. Те 
определят тези нововъведения, в синтезиран вид, както следва [10]:  

• Икономическите нововъведения са нови и по-ефективни начини за 
трансформиране на материалната реалност; 

• Технологичните иновации поставят в центъра на внимание 
технологичното нововъведение в обслужването на производството 
на принадена стойност; 

• Регулативните иновации трансформират съществуващите регулации 
или начините, по които тези регулации се санкционират;  

• Нормативни иновации провокират установените ценности или 
начините, по които тези ценности са легитимирани в обществено, 
под формата на възприети социални норми;  

• Културни иновации оспорват установените начини за тълкуване на  
реалността чрез трансформиране на умствените парадигми, 
когнитивните рамки, традициите и моделите на поведение.  

Взети заедно, първите два класа формират сферата на технико-
икономическите иновации. От друга страна, последните три класа определят 
сферата на социалните иновации. Важно уточнение е, че разграничението по-
горе, има значение за съдържанието и характеристиките на интересуващата 
ни категория. Следва да се има предвид, че то освен съдържателно, е и 
твърде условно. Практиката показва, редица случаи, при които социалните 
иновации са и икономически иновации, едновременно. Така например, 
икономическите нововъведения, могат да включват нови производства и 
пазари за социални и, или екологични продукти и услуги. Социални 
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иновации, от друга страна, традиционно биват реализирани в сферите на 
заетостта, екологичните предизвикателства на съвремието ни, участието на 
доброволци и колективния принос, но и също така да обхващат аспекти на 
собствеността, финансирането, производството и потреблението. 

 
4. Заключение  

В заключение, изследването на ролята и на типологията на социалните 
иновации изпълнява две важни функции. Проучването, от една страна, 
обогатява разбирането на понятието в дефинитивен план,  както и позволява 
по-задълбочено тълкуване на социалните иновации в практико-приложен 
аспект. Диференцирането на социалните иновации според области на 
реализация, пазари, сектори на приложение и пр. индикатори позволява също 
така да се установи и да се проучи в дълбочина техния приносен характер за 
хората и за обществото, а посредством това и да се изведат важни 
зависимости между социалните предприятия и социалните иновации.  

Важно е да се отбележи, че социалната иновация е модерна концепция, 
мултидисциплинарен процес на социална промяна с различни нива и 
множество измерения, включително властово и управленческо. Обобщенията 
и изводите, до които насочва настоящия докрад в синтезиран вид са: 

Социалната иновация е процес на задоволяване на човешки 
потребности, поради факта, че те не са задоволени или вече не се 
задоволяват. Проблемът е в това, че удовлетворяването на базисните 
човешки потребности варира в голяма степен в различните общества и 
различните общности, което предопределя и възприетия и широко използван 
в сходни проучвания  регионален подход на изследване или още регионален 
„път на развитие”.  

Ето защо, социалната иновация е свързана с контекста и се отнася до 
онези промени в плановете и действащите институции, които водят до по-
добро включване на изключени групи от индивиди от различни сфери на 
обществото. Доколкото социалната иновация в голяма степен се свързва със 
социалното включване, респективно изключване, то тя се отнася да 
ограничаване или преодоляването на консервативните сили, 
възпрепятстващи тези процеси. 

Социалната иновация е промяна на социалните отношения, 
свързани с управлението, които водят до задоволяване на човешките 
потребности. Тези задоволени потребности водят до промени, свързани с 
новото на участие на засегнатите групи в обществото. В този смисъл, 
социалните иновации са процесни иновации и включват промени в 
динамиката на социални отношения, в това число властовите отношения. 
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Abstract. This article focuses on the emergence of social enterprise as an organizational 
field. Social enterprise emphasizes the role of individual social entrepreneurs in bringing 
about social innovation, change and progress. In this paper some characteristics of the 
modern social enterprise have been observed. His basic parameters like social management, 
social value and social outcomes were analyzed. Some directions for there application where 
presented. 
Keywords: social enterprise, social innovation, social entrepreneurship, social management, 
social value, social outcomes.  
 
1. Въведение 

Социалното предприятие се интерпретира по различен начин от 
различните учени и практици. Една част от изследователите анализират 
възможностите на социалното предприятие в сферата на гражданския или 
неправителствен сектор, насочен към създаване на социални блага. Втората 
група, проучват тези организации най-вече от позицията на частния бизнес, 
който за изпълнение на своите цели, не рядко си сътрудничи с други сектори 
– доброволчески, общински, държавен. Третата група учени изследват 
социалното предприятие като широкообхватна, хибридна  организационна 
форма - в социалния и бизнес сектора – за разрешаване на социални и, или 
икономически проблеми и катализиране на социални трансформации. 

Посоченото многообразие формира множество, често противоречиви 
модели на формиране и развитие на социалното предприятие.  Изследването 
на тези модели има за цел да усъвършенства съществуващите научни и 
управленски концепции относно природата и целите на социално-
предприемаческите организации, както  и да разкрие техните възможности, 
ограничения, принципи и приоритети за развитие на хората и на обществата.   

 
2. Социалното предприятие – същност, характеристики и ограничения 

В резултат на многоаспектното изследване на същността на социалното 
предприятие, съдържателният дебат следва да се позове в началото на някои 
базови дефиниции, които да ориентират към по-доброто разбиране на 
неговия смисъл. В това отношение, един от първите изследователи, който 
проучва съдържанието и проявлението на социалното предприятие е Грегори 
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Дийс (Gregory Dees). В дефинитивен план, той определя социалното 
предприятие като: „...частна организация, посветена на разрешаването на 
социални проблеми”. Според автора, „Дейността на социалното предприятие 
се предопределя от недостига на социални значими продукти и услуги, които 
осигуряват социални продукти и услуги в определени сектори. Изборът им 
произтича от оценката за качеството на предлаганите вече от публичните 
институции социални блага. Социалното предприятие, за разлика от 
традиционното, преследва цели, които не биха могли да бъдат измерени 
посредством показатели като обем на печалбата, размер на пазарния дял или 
пък подкрепата на избирателите” [1].  

При изследване на Ан Кларк (Ann Clarke), социалното предприятие бива 
определено като: „...алтернативен подход на частния сектор, който има за 
основна цел максимизирането на печалбата. Отговорът на социалното 
предприятие, като модерна форма на новия век, се основава на създаване на 
нови ценности - справедливост, демокрация, социална и екологична 
отговорност, посредством принципите на пазарната икономика, където всеки 
търгува свободно на основата на търсене, предлагане и пазарна конкуренция” 
[2]. Безспорно надграждащият елемент в това определение, е водещата роля 
на социалните ценности, формирани във времето посредством икономически 
механизми за създаването на социални блага. 

По подобие на предходните две дефиниции, българсият професор Лидия 
Върбанова акценитра на две важни особености на социалното предприятие – 
неговата бизнес ориентация и специфични цели. Тя дефинира социалното 
предприятие като: „...бизнес с доминиращи социални цели и задачи, чийто 
дивиденти са инвестирани в подкрепа на бизнеса и, или обществото, вместо 
да бъдат преразпределени в полза на собственици и акционери” [3].  

Управлението и формите на контрол, редом с водещите принципи на 
функциониране на социалното предприятие са важни аспекти при 
определението на Фреер Сприкли (Freer Spreckley). Според него: 
„Социалното предприятие е форма на търговско предприятие, където 
собствеността, управлението и разпределението на богатствата са по-
равномерни, което води до по-справедливо общество. Това предприятие се 
основава на ценностите на собственост, притежание и разпределение на 
богатството, равенството на участие, солидарност със хората, честност в 
преследване на целите, прозрачност на операциите и баланс между 
търговската дейност, социалната дейност и грижата за околната среда – трите 
основополагащи принципи” [4]. Фреер Сприкли извежда и водещите мотиви, 
които стоят в основата на неговата дефиниция, а именно: 
• При социалното предприятие вземането на управленски решения е на 

демократична основа; 
• Печалбата на социалната организация се реинвестира за постигане на 

социални, екологични и финансови цели – принцип на триединството; 
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• Социалните, екологичните и финансовите цели са показатели за 
дейността, като тяхното изпълнение се оценява посредством 
икономически, но най-вече социални измерители; 

• Социалното предприятие е посветено на създаване на социално 
богатство, а не на натрупването на частен капитал. 
За разлика от изведените по-горе определения, Ларс Хулгерд (Lars 

Hulgάrd), поставя водещ акцент на социалното предприятие - гражданското 
общество. Според ръководителя на Институт за социални иновации в Дания: 
„Социалното предприятие създава социална ценност, която се формира в 
сътрудничество между хора и организации от гражданското общество. Те са 
ангажирани в социални нововъдения, които обикновено предполагат 
икономическа дейност” [5]. Определението на автора се позовава на някои 
водещи критерии: гражданско общество, социална полезност, икономическа 
дейност и разбира се, иновации. Характеристиките на тези критерии са: 
• Критерият „гражданско общество” се основава на доказателства на 

практиките на социалното предприятие по света, които на челно място 
поставят интересите на уязвимите общности. Социалното предприятие се 
представя в смисъл на насърчаване на иновативни дейности в 
партньорство с различни видове неправителствени организации, 
доброволчески сдружения, кооперации и др. Освен това, разбирането на  
ролята на гражданското общество има за цел да се разграничи по-ясно 
съдържанието и смисъла на социалното предприятие от социалните 
дейности в частния сектор и в публичния сектор.  

• Социалното предприятие създава социална полезност. Тя би могла да 
бъде реализирана в широк смисъл, на примера на организация „Ашока” 
(http://ashoka.org), чиято мисия е глобална и осъществява достъп до 
образование, здраве, питейна вода и социална справедливост. От друга 
гледна точка, социалната полезност  може да бъде разглеждана в тесен 
смисъл – на местно или  на регионално ниво.  

• Неразривно свързани със социалната полезност са иновациите. Така 
например, в определението се подчертава обстоятелството, че 
социалното предприятие има за основна задача формулирането на нов 
подход към разрешаване на социален проблем или проблеми. 

• Дейностите на социалното предприятие имат икономическо 
въздействие върху общностите и, или върху участниците в дейността на 
организациите. Тук икономическият елемент следва да се разбира в 
широк контекст и  да се избягва чисто личния интерес на акционери или 
собственици. Икономическият интерес е в полза на  ръководителя, но и  в 
подкрепа на други заинтересованите страни – хора и организации, които 
с резултатите от икономическата и социалната дейност подобряват 
здравето си,  достъпа за работа, развиват своите структури, общности и 
пр. 
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Изведените по-горе дефиниции ориентират в разбирането на социалното 
предприятие. Техният по-внимателен анализ позволява, от друга страна, и да 
се изведат и някои характерни черти, както и да се посочат нови доводи 
при неговото определяне: 
• Социалното предприятие е специфичен вид предприятие, 

фокусирано върху предоставянето на социални полезности. Ето защо, 
особеност от първостепенно значение е разбирането за неговата 
социална, обществена роля. В най-общ план, дейността на социалните 
организации допринася за развитието на социални структури и има 
отношение към сектори като социални услуги, здравеопазване, 
образование, сигурност и т. н. 

• Социалното предприятие е тясно свързано с иновациите и 
предприемачеството. Това предприятие „открива” социалните 
потребности, които не са в достатъчна степен задоволени, като го 
удовлетворява по един иновативен начин. Както посочват дефинициите, 
в  не  редки случаи, дивидентите за собственици и акционери не се 
преразпределят, а инвестират в нови иновативни начинания. Именно 
така, социалното предприятие постига  ефективност на вложените 
инвестиции. 

• Социалното предприятие има не само важна социална роля, но и 
съществена икономическа значимост. Според изследване от 2010 
година, социалните предприятия в Америка и някои европейски държави 
изпреварват конвенционалните малки и средни предприятия по 
отношение на растежа. Освен това, социалните предприятие в ЕС за 2005 
година се характеризират със заетост от 7.2 милиона души, или 7.7% от 
общата заетост в Съюза, както и устойчиво нарастващ темп на  наети и 
самонаети лица.  

• Социалното предприятие има важна роля в Европейската стратегия 
за развитие на предприятията до 2020 година. Съобразно тяхната 
мисия - постигане на социален и обществен принос, те следва да 
изпълняват важните функции: създаване на устойчиви работни места; 
подпомагане на социална и работна интеграция; подобряване на 
качеството на социалните и здравни грижи, усъвършенстване на 
образователния процес и пр. Те следва да допринасят за интегриращ и 
„умен” растеж на социалния сектор и на обществото, посредством 
въвеждане на ефективни начини за намаляване на вредни емисии и 
генериране на отпадъци; ефективно използване на природни ресурси и 
енергийни източници; фокусиране върху иновациите; използването на 
последно поколение на масовите комуникации и т. н. 

• Социалното предприятие като съвременна  научна и академична 
област, се развива в целия свят. В подкрепа на това, учебни програми 
на ниво бакалавър, магистър, доктор се предлагат в университети във 
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Великобритания, Дания, Америка, Канада, Кения, Италия, Япония и др. 
Част от учебните програми са предназначени изцяло за целите на частния 
бизнес, други са тясно специализирани за целите на неправителствения 
сектор, а трети са насочени към правителствения социален сектор. 
Въпреки изведените по-горе дефиниции и характерни черти при 

определяне на същността и съдържанието на социалното предприятие, по 
темата остават недостатъчно проучени въпроси. Тези въпроси засягат най-
общо два взаимосвързани аспекти: какви видове социални предприятия се 
създават и какви са техните специфични цели. На тези въпроси са посветени 
следващите части на изложението. 
 
3.  Базови модели на социално предприятие  

Както вече бе посочено, социалното предприятие се проектира по 
различен начин в социално-икономическата реалност. То има проявление в 
сферата на гражданския или неправителствения, в частния и в публичния 
сектор. Този факт дава основание на първо място, да се изведат различни 
видове социални предприятия. На второ, интерпретациите на 
изследователите по повод на видовото разнообразие да бъде различна, както 
по съдържание, така  и по обхват. Така например, Ларс Хулгерд (Lars 
Hulgάrd) реализира едностранчив прочит на социалното предприятие – 
единствено от позицията на гражданското общество. От тази гледна точка, 
видовете предприятия се диференцират в четири групи, съобразно 
съвременни и диаметрални по характер измерения на гражданския сектор: 
неговата пазарна ориентация и новите му кооперативни форми на 
сдружаване [5].  
 

 
 
 

 
Фиг. 1. Модел на социалното предприятие  

между пазарната ориентация и кооперативните форми 
 

Източник: адаптирано по HUNGARD, L., Discourses of Social Entrepreneurship. 
European Research Network, 2010, 19 p.  

 
В синтезиран вид, видовете и особеностите на социалните предприятия, 

според изведената по-горе типология, са: 
• Търговските предприятия в гражданския сектор са специфични 

съвременни форми на кооперативи. Кооперативното общество, е 
основано за първи път в Англия през 1830 година. Но, както в миналото, 
така и днес, работещите или наетите лица притежават в повечето случаи 
търговското предприятие. Това понякога са много големи предприятия, 

Пазарна 
ориентация 

Социално 
предприятие 

Нови форми  
на коопериране 
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както и средно големи предприятия, собственост на техния персонал с 
традиционни управленски йерархии и диференцирано заплащане в 
зависимост от големината на кооператива. Тези тип предприятия 
оперират, според автора, в развити демокрации в сектора на здравните 
грижи и технологиите за опазване на околната среда. 

• Финансовите институции са спестовни и кредитни организации, на 
примера на кредитни съюзи, микрокредитиране, кооперативните банки и 
фондовете за револвиращи заеми. Това са специфичен вид социални 
предприятия, отново със собственост на членовете. 

• Обществените организации са асоциации, клубове, общински центрове, 
които заключават дейността си в определена целева общност. Това са 
организации със специфична цел. Те осъществяват търговска дейност, 
като реинвестират печалбите си в общността. Обществените организации 
имат широко участие от страна на хора, които споделят общи цели и 
идеали.  

• Неправителствените и дарителските организации са действащи 
организации и програми, извършващи търговски консултации и 
действащи като търговски предприятия. Този вид организации в не редки 
случаи са субсидирани от държавата. 
Изборът на конкретна организациона форма на социалното предприятие 

зависи, според представения по-горе модел, от основанта цел на гражданския 
сектор: създаването на социално богатство - полезност, която инидивидит 
получават благодарение на организацията и общите усилия, и която не биха 
постигнали сами. Именно от характера на социалното богатство зависи 
формата на социалното предприятие, било то търговско предприятие, 
финансова институция, обществена или неправителствена организация. 

Видовете социални предприятия, съобразно своите цели, са изследвани и 
от Грегори Дийс и Джон Емерсън (Gregory Dees & John Emerson) [6]. 
Моделът на изследването дава представа за два основополагащи принципа – 
пазарния  и филантропския. Той има линейна визуализация, която показва 
„полярната валентност”, според двамата изследователи, на социалните 
предприятия. Тези организации са анализирани като хибридни форми, които 
„избират” възможности, съобразно своите цели. От една страна – чисто 
филантропски цели, противопоставени на онези, които са изцяло 
икономически. Изследователите допускат, че дихотомия в постигането на 
тези противоположни цели не съществува. Причината за това е 
многообразието на социалната реалност.  

Икономическите цели и интереси на организациите, според Дийс и 
Емерсън, са приоритетно изследвани в икономическите и управленските 
теории, за разлика от въпросите за социалните цели. Те обаче имат важна 
роля, тъй като социалните организации имат преди всичко социална 
насоченост и принос. 
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                                       Чисто филантропски     Чисто  икономически 
                                           цели и интереси                  цели и интереси 

                  
 

Мотиви  
и цели 
на      
социалните 
предприятия 

Призив за 
добра воля; 
Мисия, 
основана на 
социална 
полезност. 

 

Комбинирани 
мотиви; 
Мисия, 
основана на  
пазарен 
подход; 
Социален и 
икономически 
принос. 

Защита на 
личен 
интерес; 
Пазарно 
поведение; 
Икономическа 
полза. 

 
Фиг. 2.  Цели и мотиви на социалните предприятия –  линеен модел 

 
Източник: адаптирано по DEES, G., J. EMERSON, Enterprising Nonprofits: A Toolkit for 
Social Entrepreneurs. New York: John Wiley and Sons Inc., 2001, 55 p.  
 
4. Заключение 

В заключение, социалното предприятие се реализира в три основни 
сектора – частен, обществен (публичен, държавен) и доброволчески 
(неправителствен). Целта или целите на социалното предприятие 
определят неговата организационна форма, граници и обхват на 
проявление. Безспорен факт е, че посочените сектори са част от 
икономическата реалност преди формирането на социалното предприятие. 
Неговата поява има за цел за подобри съществуващите практики посредством 
иновативни, социално-икономически значими приноси. 
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Abstract. The paper aims at analyzing the potential collaboration between innovations and 
corporate social responsibility. The citizen and user-driven innovations could be used as a 
powerful tool for corporate social responsibility stimulation. The main purposes of these two 
innovation types are quite close to the nature and ideology of corporate social responsibility. 
The main thesis in the paper states that the potential interaction between these three objects 
(citizen innovation, user-driven innovation and corporate social responsibility) may bring 
additional value for the purpose of achieving sustainable economic development. The 
stimulation could be performed by the government, by corporations themselves, by 
individual innovators. The expected result from the collaboration is increasing of the social 
projects, performed by corporations. 
Keywords: innovations, citizen innovation, user-driven innovation, corporate social 
responsibility   
 
1. Въведение 

Корпоративната социална отговорност (КСО) е специфична дейност, в 
която намират място различни дейности и проекти, целящи повишаването на 
общественото благо и разпределение на корпоративни ресурси за неговото 
постигане. Предвид общата й полезност за обществото, благоприятните 
ефекти и конкретни ползи, с които тя допринася, особено ценни са 
инструментите за нейното стимулиране. Съобразно доброволния й характер и 
широки граници на проява, често направлявани от маркетингови политики и 
цели, интересни за изследователите са инструменти за стимулиране на 
подобни инициативи от страна на бизнес организациите. Като инструменти 
за стимулиране и влияние върху инициативността на бизнес организациите за 
провеждане на корпоративна социална отговорснот, в настоящия доклад ще 
бъдат разгледани и анализирани гражданската и потребителската иновация. 

Изследователската дейност върху иновациите в последните години 
очертава тенденции за използване на все по-отворени механизми за създаване 
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на иновации. В иновационната активност се включват все по-широк кръг от 
външни за организациите лица и специалисти за постигане на по-успешни 
колаборации на знания, умения и компетентности в изграждането на 
иновациите. Така наречените отворен тип иновации, които предполагат 
използването на синергията, постигната чрез изграждането на иновации от 
много лица и специалисти едновременно, се прилага предимно в бизнес 
средите и социалните дейности. Основните типове отворени иновации, които 
добиват все по-висока популярност и приложимост са отворената иновация, 
потребителската иновация и гражданската иновация. Потребителската и 
гражданската иновация са отворен тип иновации, които са по-специфични, 
заради инициаторите им, процеса на разработване и внедряване и обекта на 
иновационните им цели. В настоящия доклад ще бъдат представени тези два 
подхода за разработване на иновации (гражданска и потребителска 
иновации), използвани като инструмент за стимулиране на корпоративната 
социална отговорност. 
 
2. Изложение 
2.1. Корпоративна социална отговорност 

Концепцията за корпоративна социална отговорност става популярна 
сред научните и бизнес среди през 60-тте години на 20-ти век. Терминът 
може да бъде срещнат и като „корпоративна съвест“, „корпоративно 
гражданство“, устойчив и отговорен бизнес“, отговорен бизнес“ и други. 
Концепцията представлява форма на корпоративно саморегулиране, вградена 
в бизнес модела на организациите, който стимулира и осигурява нейната 
активност в съответствие с духа на закона, етичните стандарти, 
международни норми и приоритети на държавата. Такива активности могат 
да бъдат дейности по подпомагане на социални инициативи, насърчаване на 
опазването на околната среда, установяване на устойчива икономика, 
подобряване на трудовите отношения, местната общност и обществото като 
цяло за подобряване качеството на живот.  

Според „Международния форум на бизнес лидерите" корпоративната 
социална отговорност е политика по популяризиране на практиките на 
отговорния бизнес, които практики носят полза на бизнеса и обществото и 
подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие 
чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото 
и минимизиране на негативните му влияния [1]. В Зелената книга на 
Европейската комисия корпоративната социална отговорност се дефинира 
като доброволно поемане на задължения, които надхвърлят общите законови 
и обичайни изисквания, като фирмите се стараят да повишат стандартите за 
социално развитие, защита на околната среда и уважение на основните права 
и приемат да прилагат отворено управление, да съгласуват интересите на 
всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост [2]. 
Корпоративната социална отговорност във всички дефиниции се приема като 
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форма на корпоративно стратегическо управление, изградена в система за 
управление на взаимоотношенията между фирмата и обкръжаващата я среда 
(общество, природа, социум). Дефиниция на CSR Bulgaria разглежда КСО 
като концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес 
стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към 
устойчивото развитие на своя бизнес, обществото и околната среда. Според 
определението на Световната банка: „КСО е ангажиментът на бизнеса да 
допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзка с 
работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло, с 
цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за 
бизнеса, така и за развитието“. КСО се разглежда като дейност, която не е 
еднократен акт, а устойчив процес и съдейства за балансиране на трите 
стълба на устойчивото развитие – икономическият растеж, развитието на 
обществото и защитата на околната среда [3]. 

Идеята на концепцията е да бъдат вменени обществените нужди и ползи 
в отговорност на печелившите единици, а именно бизнес организациите. За 
разлика от държавната социална политика, която също е насочена към част от 
каузите на отговорните организации, при КСО всички активности се 
осъществяват изцяло на доброволна инициатива. Основните цели, срещани 
сред активностите на корпоративно социално отговорните организации са: 
преодоляване на безработицата, увеличаване на заетостта сред младежите, 
развитие на регионите, човешки права (инициативи споделени от програма 
Европа 2020), опазване на околната среда и други. Много от инициативите на 
организациите са в контекста на основните за Европейския съюз ценности. 

Концепцията за корпоративна социална отговорност може да бъде 
упражнявана на две нива: на първо място позволявайки на организацията да 
извършва активности за намаляване неблагоприятния ефект върху природата 
или подпомагайки социални каузи, свъразани с ефекти от нейната 
производителност и второ – да превиши рамките на ефектите от собствената 
си организация и интерес в конкретни социални проекти и да оказват влияние 
върху политиката и законовата рамка на държавата. В тази втора роля, в 
която може да влезе бизнес организацията, тя всъчност се оказва инициатор и 
пряк участник в извършването на социално отговорна политика от държавата 
в съответствие със своите собствени интереси и приоритети. 

Значимостта и дела на корпоративната социална отговорност за 
обществото се доказват от средствата, които се вливат в икономиката на 
страната. Средствата, които фирмите са дарили като част от своите социално 
отговорни политики за 2009 г. са 39 млн.лв., за 2010 г. – 48 млн.лв., за 2011 г. 
– 60 млн.лв., за 2012 год. – 63 млн.лв., за 2013 г – 51 млн.лв. Към момента 
директен инструмент, чрез който се упражнява влияние върху активността на 
бизнес организациите по отношение на КСО е данъчната политика. В 
настоящия доклад ще бъде разгледан един по-нетрадиционен подход към 
стимулиране на компаниите да провеждат КСО – иновациите [4]. 
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2.2. Гражданска иновация 

Гражданската иновация представлява иновация, която се създава от 
граждани, цели подобряване на обществени дейности или взаимоотношения, 
решава граждански проблем или удовлетворява нужда, свързана с 
гражданските права на голяма група лица. Иновацията сама по себе си е 
целенасочена дейности за откриване или създаване на потребности и нови 
решения за тяхното задоволяване, които да подобрят текущото състояние и 
удовлетвореността на потребителите. В контекста на гражданската иновация, 
потребителите на иновации са граждани, със своите специфични нужди и 
права в ролята им на съставна единица на обществото.  

Самото гражданството е устойчивата политико-правна връзка на човек 
(физическо лице) с носителя на публична власт – държавата. Разглеждано 
като правен статут, гражданството включва кръг от права и задължения, 
уреждащи отношенията между физическите лица и държавата. В 
политически смисъл гражданството е право на участие в обществения живот 
и управлението. В по-широк социо-културен контекст гражданството е 
носител на идентичност, свързана с членство в дадено общество, 
различавайки себе си от другите.  

Синтезирана дефиниция от казаното до тук, може да преме следния вид: 
Гражданската иновация е нова идея, способ или технология, която 
удовлетворява или създава граждански нужди, които подобряват 
удовлетвореността на гражданите по отношение на техния живот, 
функциониране на обществените структури и форми, прилагането на 
гражданската им позиция и съществуване като част от обществото. 

Основни обекти и субекти на гражданската иновация са:  
- Гражданите. 
- Обществото. 
- Държавно, градско и административното управление. 
- Иновациите. 
- Взаимодействието между обектите. 
Цели и проекти на гражданската иновация 
- Как гражданите да участват по-ефективно в управлението на 

градовете и държавите. 
- Намаляване на синтетичното управление (в което не участват 

гражданите). 
- Осигуряване на повече публични и граждански блага. 
- Намаляване на бедността. 
- Намаляване на расизма, ксенофобията и дискриминацията. 
- Превантивни действия срещу потенциални междукултурни 

конфликти.  
Изследванията върху гражданската иновация са от изключителна 

важност за развитие на задоволеността на обществото като цяло и на 

834



отделните лица като индивиди. Основна причина за значението на 
изследванията в тази област е намаления бизнес интерес по темата, предвид 
задоволяването на специфични граждански права и субективни, понякога 
неосъзнати и трудно измерими нужди.  

Друг момент в полза на изследванията по темата е 
многодисциплинарността на гражданската иновация, която включва 
познаване на дисциплини като политически науки, икономика, иновации, 
психология, право и други, които следва да биват изучавани едновременно и 
в единство при изучаването на граждански иновации и провеждането на 
проекти по такива. Особено важно за провеждането на проекти по 
граждански иновации е включването в състава на екипа по подобни проекти 
широк кръг от специалисти и изследователи, чрез взаимната работа на които 
да се стигне до обществени дискусии, които да спомогнат взимането на 
компетентни решения. Силен инструмент за приложение и провокиране на 
граждански иновации е Европейска гражданска инициатива. 
    
2.3. Потребителска иновация 

Потребителската иновация е инициирана иновация от потребителя 
(самостоятелно или организиран в индустриална мрежа), който поради 
ограничения от гледна точка на ресурси, опит и иновационен капацитет – на 
определен етап се насочва към бизнес организация, която да разработи 
иновацията и да я внедри на пазара.  

Ползи, които се открояват при прилагането на този тип иновации са: 
 

Полза 1: Потребителската потребност съществува, появява се и се изчерпва 
след удовлетворяването й. В общия случай ако производителят не я 
идентифицира и удовлетвори, това рано или късно ще направи неговият 
конкурент. Ползата от потребителската иновация в този конкретен аспект е 
използването на ресурсите на потребителите да предвидят преди фирмите-
производители своите потребности, които все още не са удовлетворени.  
 
Полза 2: Потребителската иновация спестява разходи по разработването на 
иновации в техния начален процес – идентифициране на потребности, 
генериране на идеи и решения за тяхното удовлетворяване. Това се дължи на 
няколко допускания. Първо, при потребителската иновация потребителите 
нямат основно занятие да иновират продукти и те правят това по собствена 
инициатива, непрофесионално, в свободното си време и след установяването 
на конкретна нужда. В случая на обикновената иновация за осъществяването 
на първоначалните фази по идентифициране на потребителски нужди и 
генериране на идеи, се разходват средства. Дори при продаването на 
потребителската иновация на фирмата внедрител, продажбената цена 
остойностява самата идея, потенциала й, очакванията за бъдещи печалби, 
които тя би могла да генерира. Т.е. не се заплащат разходи за несполучливи 
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решения и опити за иновации, а само за вече оценени и стойностни решения 
за бизнес организацията- внедрител. Второ, при потребителската иновация 
водеща е идеята за удовлетворяване на нуждата и в много случаи 
удовлетворяването е достатъчно за потребителя - иноватор.  
 
Полза 3: Степента за правилно и коректно идентифициране на 
потребителската нужда при потребителската иновация е много по-висока, 
поради причинно-следствената връзка. При потребителската иновация първа 
идва нуждата, доколкото при конвенционалния иновационен модел – първа е 
идеята за иновиране. 
 
Полза 4: Възможност за използване синергията на колективната работа. Това 
би могло да стане като бъдат включени субконтракторни партньори на 
фирмата-внедрител с цел по-ефективното построяване на процеса и продукта. 
 
Полза 5: Потребителската иновация подлежи на много по-малко 
ограничения. Това се дължи на факта, че иновирането в бизнес организация е 
свързано ограничения откъм ресурси, възможности, стратегия, пазарно 
позициониране на същата, сектор. Всичко това резултира като ограничителни 
фактори върху креативността при разработването на иновативни продукти. 
 
Полза 6: Потребителската иновация може да бъде инструмент за 
интернационализация. Ако бъде установена конкретна нужда, тя би могла да 
бъде произведена и внедрена и от чуждестранна бизнес организация, която да 
навлезе с продукта в съответната страна. 
 
Полза 7: Потребителската иновация дава възможност на бизнес 
организацията да разшири полето си на дейност като прибави нови продукти, 
а причина да бъде контактувана от потребителя-иноватор е водещата й роля в 
даден сектор, добър имидж или разполагаемост с финансов ресурс. 
 
Полза 8: Целенасочената потребителска иновация, която е инициирана от 
бизнес организация, целяща да бъде внедрител на иновацията е алтернативен 
канал за набиране на идеи, независимо от работата на отдела по НИРД на 
същата. 
 
Полза 9: Потребителската иновация може да придаде допълнителна стойност 
на добрия имидж на бизнес организация, която е решила да внедри 
потребителска иновация, поради социалния/обществен елемент, който носи 
прякото взаимодействие между производител и потребител [5]. 

Чрез систематизираните на потенциални ползи, които би донесло 
прилагането на потребителска иновация, тя, наред с гражданката иновация се 
открояват като иновации, почерпени директно от крайните ползватели и 
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носят силно изразен социален елемент, предвид опита за директно 
задоволяване на обществени, социални и потребителски нужди. 
 
2.4. Как гражданската и потребителската иновация могат да бъдат 
използвани като инструмент за стимулиране на корпоративната 
социална отговорност? 

Един от основните аспекти при провеждането на корпоративна социална 
отговорсност е маркетинговият ефект, който има тази проява сред клиентите, 
потенциалните клиенти, бизнес партньорите, конкурентите  на бизнес 
организацията и върху обществото като цяло. Този маркетингов ефект е сред 
водещите стимули за бизнес организациите при провеждането на различни 
социални активности.  

Именно потенциалният маркетингов ефект е често обект на изследване 
от бизнес организациите и на база този анализ се селектират проектите и 
инициативите, които да се предприемат от съответната бизнес организация за 
постигане на конкретни маркетингови цели. Именно поради една от 
основните функции на корпоративната социална отговорност, изграждането 
на имидж и търсене на маркетингови ефекти, тази активност следва да се 
стимулира чрез повишаване на маркетинговите ефекти за бизнес 
организациите, които я провеждат. Чрез стимулирането на по-чести и 
мащабни корпоративни социални проекти, обществото успява да получи 
повече от вече заделените бюджетни средства и да повиши разпределението 
на корпоративни печалби за обществени нужди. Корпоративната социална 
отговорност може да бъде анализирана и в контекста на директното 
подпомагане от страна на бизнеса към обществото в посока и форма, избрана 
лично от него, без това да е съобразено с бюджетните разпределения, 
политики на правителството и други фактори, които влияят върху тези 
процеси. Основен стимул за провеждането на корпоративна социална 
отговорност и подпомагане на обществени и социални проекти може да 
бъдат и данъчни облекчения. Въпреки това целта на настоящия доклад е да 
търси стимулиращи инструменти за повишаване на активността на 
корпоративно социалните отговорни компании чрез използването на 
иновациите.  

Бизнес организациите често демонстрират своята социална отговорност 
като подкрепят различни значими за обществото проекти. По-малко са 
бизнес организациите, които сами инициират проекти, с които да проявят 
своята отговорнoст към обществени и социални проблеми. От друга страна 
проявата на корпоративна социална отговорност често се изразява в отделяне 
на корпоративни парични средства за подкрепа на избраните проекти и по-
рядко в отделяне на ресурси на компанията като човешки капитал, 
установени контакти и партньорски отношения, използване на 
производствени мощности и търговски канали.  
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Имайки предвид горните две специфики: по-рядкото иницииране на 
собствени проекти в изразяването на социалната отговорност на компанията 
и по-рядкото използване на вътрешни за организациите ресурси, именно в 
тях следва да се търси повишаване на ефективността от провеждането на 
корпоративна социална политика.  

Представените два вида иновации предоставят именно такива 
възможности пред организациите – да изразят отговорността си чрез 
конкретни граждански или потребителски проекти, като предоставят 
конкретна иновация, която да реши съответния социален/граждански или 
потребителски проблем. Чрез подкрепянето на иновации в областта на 
социалните, гражданските или потребителските нужди, се получава 
мултипликаторен ефект. Този мултипликатор в лицето на гражданската и 
потребителската иновация се проявява в тяхната същност и цел да решават 
нужди, които са идентифицирани за голям брой лица по нов и ефективен 
начин. Подпомагането на такива проекти, които целят подпомагането на 
конкретни нужди с високо покритие сред обществото има много по-висока 
ефективност, защото идиректно подпомагат много лица едновременно. 

За целите на изясняване на стимулиращите фактори за бизнес 
организациите при провеждането на социални кампании, са приложени 
резултати от структурирано анкетно проучване. То е проведено в интернет 
професионалната социална мрежа Линкдин (www.linkedin.com), използвайки 
модула за анкетни проучвания и обработка на анкетни карти forms.google. По 
време на извършеното проучване са попълнени 60 анкетни карти от 
професионалисти в различни сфери.  

Обработените резултати сочат, че според респондентите най-
стимулиращи фактори за изпълнение на социално отговорни кампании от 
страна на корпорации са желание за подпомагане на конкретен проект, 
подобряване имиджа на организацията и рекламиране сред широка 
потребителска група. Впоследствие идват стимули като подобряване и 
подпомагане на социалната и обществена среда.  

Според наблюденията на над 70% от респондентите, бизнес 
организациите най-често отделят парични средства за подкрепа на социални 
проекти и много по-рядко човешки и нематериални ресурси и капитал. Около 
60% от проектите, които са известни на респондентите са в сферата на 
здравеопазването.  

Анкетираните професионалисти от различни области споделят ниска 
готовност сами да инициират проекти, които да бъдат подкрепени от бизнес 
организации и са по-склонни да използват държавна или общинска подкрепа. 
Основна причина за това е липсата на механизми за обединяване на усилия 
по обществени, социални, потребителски и граждански проблеми между 
физически лица, бизнес организации и социални организации. Много от тях 
споделят, че не само паричните средства биха били полезни като форма на 
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подкрепа, а също и експертна помощ, споделяне на партньорска мрежа и 
маркетингов опит за разпространяване на инициативите. 
 
2.5. Как колаборацията между гражданската, потребителска иновация и 
корпоративната социална отговорност може да спомогне за постигане на 
устойчиво икономическо развитие? 

Една от основните цели на трите обекта, влизащи във взаимодействие в 
анализа е постигане на устойчиво икономическо развитие. Чрез прилагането 
на инициативност в корпоративната социална отговорност се постига 
уравновесяване на държавната социална политика с обществените и 
социални нужди.  

В случая корпорациите се намесват като коректив на разпределението на 
бюджета и подпомагат допълнително избрани от тях проекти.  

За постигането на устойчиво икономическо развитие се прилагат 
следните две стратегии: 

• инвестиции в природния капитал за неговото запазване, поддържане 
и обновяване; 

• качествено изменение на инвазията на човека в природните цикли с 
минимално нарушаване на еко-системата чрез изменение структурата и 
обема на техногенния и социалния капитал. 

Тези две основни стратегии се изразяват конкретно в: 
• осигуряване на устойчиво социално-екологично развитие чрез 

свързване на социалните и екологични цели при ефективно икономическо 
удовлетворяване на потребностите; 

• преход към екологична икономика и нова социално-екологична 
политика; 

• осигуряване на екологична безопасност.  
Стратегиите и инстументите за постигането им изискват именно 

инвестиции в граждански и потребителски иновации, които са насочени към 
задоволяване на обществени и социални нужди, опазване на природата и 
подпомагане на обществото.  

Чрез взаимодействието между трите обекта на доклада – корпоративната 
социална отговорност, гражданската и потребителската иновация се постигат 
основните изисквания за инициативност за постигане на устойчиво 
икономическо развитие. 

На диаграмата по-долу се вижда зависимостта на корпоративната 
социална отговорност от държавната политика от една страна и от бизнеса и 
обществото от друга. Иновациите могат да влияят върху корпоративната 
социална отговорност от дясната страна на зависимостта. 
 

839



КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА 
ОТГОВОРНОСТДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА БИЗНЕС ОБЩЕСТВО

 
 

Фиг. 1. Основни зависимости на корпоративната социална отговорност 
 
3. Заключение 

В доклада гражданската и потребителската иновация са анализирани 
като инструменти за стимулиране на бизнес организациите за провеждане на 
корпоративна социална отговорност, тъй като предлагат решения, които са 
приложими върху голям брой ползватели и биха увеличили ефектите от 
прилагането на корпоративна отговорност. Чрез използването на тези 
инструменти е възможно подпомагането да придобие мултиплицирано 
въздействие върху обществото като въздейства върху много по-голям обхват, 
поради всеобхватното влияние на гражданските и потребителски иновации. 
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Abstract. Probiotics are contemporary forms of immunostimulatory products and take 
increasingly important place in the global preventive health and nutrition. In recent years 
cryotechnologies imposed by modern biotechnological solution for the production of healthy 
probiotic products. The publication presents experimental data from the use of sucrose and k-
carrageenan as a protective medium (cryoprotectants) upon freeze - drying of probiotic 
bacteria, providing high survival rate and storage stability. This circumstance defines them as 
risk-free and extremely attractive for  production and realization at the market. 
Keywords: probiotic foods, cryotechnologies, сryoprotectants; freeze – drying. 

 
1. Въведение 

В последните години динамично развиващата се биотехнологична 
индустрия налага все повече  иновации в технологиите за производство на 
функционални храни, пробиотици и други биологично активни продукти. Този 
интерес е свързан с изискванията на пазара за по-разнообразен спектър от 
продукти, адаптирани към здравословен начин на живот и превенция на редица 
социално значими заболявания [1]. 

Според доклад, публикуван от MarketsandMarkets, глобалният пазар на 
пробиотични продукти се оценява на 26,125.9 милиона долара през 2012 г. и се 
очаква да расте. През 2012г. Северна Америка, Европа и Азиатско- 
Тихоокеанския регион  формират най-големият пазар за пробиотици с около  
14.550 милиарда долара. Темпът на растеж (GAGR) от 6,9% се дължи на 
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увеличеното потребителско търсене на здравословни продукти, като йогурт, 
други пробиотични млечни продукти и пробиотични хранителни добавки. 
Европа е вторият по големина пазарен сегмент, който се очаква да достигне 
11870,000 милиона долара до 2017 г. с темп на растеж  6,3% .  

Пробиотичните млечни продукти очаквано заемат най-голям пазарен дял 
сред всички пробиотични храни - почти 80% през 2011 г. и с тенденция да 
достигне почти 23,93 милиарда долара до 2017 г. Най-големите пазари за тези 
продукти са Европа и Азиатско-Tихоокеанския регион. Пазарът в Северна 
Америка постепенно се разширява и се очаква да нарасне със  7%  до 2017 г. 
[2]. 

Включването на пробиотици като елементи от здравословното хранене, 
зависи от редица фактори - клинично доказани здравни ползи, информираност 
на потребителите, ефективни маркетингови стратегии и преди всичко 
качествен продукт, който отговаря на очакванията на потребителите. 

 Установено е, че пробиотичните храни ефективно модулират чревната 
микрофлора,  което води до подобряване на устойчивостта на организма към 
патогенни бактерии и подобряване на здравния статус на човека като цяло.  

Пробиотичните продукти, като част от групата на функционалните храни 
представляват област с интезивен растеж и множество изследователски усилия 
са насочени към развиване на нови храни с включени пробиотични 
микроорганизми.  

Въпреки широко разнообразие от родове и видове микроорганизми, за 
които се счита, че проявяват потенциални пробиотични свойства, до пазара 
достигат най-стабилните  и клинично изпитани бактерии.  В пробиотичните 
храни са застъпени предимно бактерии от видове Lactobacillus и 
Bifidobacterium. Основната причина за това е, че са общопризнати за безопасни 
и имат дълга история на безопасна употреба. Също така, видовете Lactobacillus 
и Bifidobacterium са доминиращи представители в чревната микрофлора. 
Приложение намират и видове, принадлежащи към родовете Lactococcus, 
Enterococcus, Saccharomyces и Propionibacterium, дрожди (Saccharomyces 
cerevisiae и Saccharomyces boulardii) и нишковидни гъби (Aspergillus orizae), 
поради положителните си здравни ефекти [3].  

Жизнеността и стабилността на пробиотиците е едновременно 
маркетингово и технологично предизвикателство пред производителите. Oсвен 
съдържанието на щамове, подбрани по специфични функционални свойства, 
важно изискване за пробиотичните храни е да поддържат достатъчен брой 
жизнеспособни клетки в момента на консумация. Избраните щамове трябва да 
оцелеят и запазят своята функционалност не само по време на производството 
и съхранение (в замразено или лиофилизирано състояние), но и в крайния 
продукт, в който са включени [4]. 

Получаването на стабилни пробиотични продукти изисква прилагането на 
нови технологични решения. Направени са редица опити за подобряване 
функционалността на пробиотици в различни хранителни продукти по време 
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на производството им до момента на консумация [5]. Установено е, че върху 
жизнеспособността на пробиотични микроорганизми по време на 
производство, обработка и съхранение  влияят редица фактори - параметри на 
храните (рН, титруема киселинност, водна активност и др.); параметри на 
преработка (топлинна обработка, температурата на инкубация, скоростта на 
охлаждане на продукта, опаковъчни материали и методи за съхранение) и 
микробиологични параметри [6]. На фиг. 1 са представени основните фактори, 
оказващи значение върху преживяемостта на пробиотичните бактерии. 

                            

  
 
Фиг. 1. Фактори, влияещи върху преживяемостта на пробиотиците [3] 
 
През последните години сублимационното сушене (лиофилизация) се 

налага като модерно биотехнологично решение при производството на 
здравословни пробиотични продукти. По време на процеса, клетките се 
охлаждат при ниски температури,  до постигане на максимално замразяване на 
водната фракция. Следва първично сушене, при което несвързаната с 
материала вода се отстранява чрез сублимация и вторично сушене, при което 
свързаната вода се отстранява чрез десорбция при висок вакуум [7]. 
Отстраняването на водната фракция по време на лиофилизация води до 
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увреждане на повърхностните протеини, клетъчна стена и клетъчната 
мембрана на бактериалните клетки. Това може да доведе до дестабилизация на 
структурната цялост на тези клетъчни компоненти и загуба или понижаване на 
функцията им [8]. Предполага се, че особено уязвима е липидната фракция на 
клетъчната мембрана, в която могат да възникнат процеси на липидна 
пероксидация. За минимизиране щетите, нанесени на клетъчните компоненти 
по време на тяхната лиофилизация е необходимо параметрите на процеса 
сублимационно сушене да бъдат установени и оптимизирани спрямо физико-
химичния състав на пробиотичните продукти [8, 9]. 

За повишаване преживяемостта и жизнеспособността на пробиотичните 
клетки при замразяване и лиофилизация, в културалната среда се добавят 
защитни вещества (криопротектори) [8]. Като такива се използват обезмаслено 
мляко на прах, глицерол,  захароза, лактоза, рафиноза, естествени биологични 
субстрати, полимери и др., които намаляват разликата в осмотичното налягане 
между вътрешната и външна среда и съдействат за адаптирането на 
пробиотиците [10]. Криопротекцията се базира на изучаването на природни 
модели, които показват, че в околната среда преживяват само тези организми, 
чиито клетки предварително са били подложени на частична дехидратация. 
Защитните свойства на криопротекторите зависят главно от способността им 
да образуват водородни връзки с течната фаза на клетката за сметка на 
огромното количество неизпарени електрони, притежаващи висока химическа 
реакционна способност [11, 12]. 

 
2. Методология и анализи 

В изследването са използвани млечнокисели бактерии - Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus щам 1381 и Bifidobacterium bifidum щам 1370 от 
колекцията на ИКХТ с доказани пробиотични свойства. Култивирането е 
осъществено в среда от обезмаслено мляко - за Lactobacillus bulgaricus  при 
температура 42°С, и за Bifidobacterium bifidum щам 1370 – при 37°С за 48-72h. 
След достигане на определено ниво на растеж, културалната течност се 
центрофугира на 4000 rpm в продължение 15 min. Получената утайка от 
биомасата се промива двукратно и повторно се ресуспендира във 0,9%-тен 
физиологичен разтвор. Бактериалните суспензии са добавени към 5%-тен 
разтвор на захароза и 4% -тен разтвор на κ-карагенан и са хомогенизирани за 
30 минути в лабораторен реактор. В експерименталната част е използвана 
захароза, притежаваща криопротективни свойства и к-карагенан, който не е 
проучван в качеството на защитна среда при замразяване и лиофилизация на 
млечнокисели бактерии.   

От всеки щам са изготвени три вариантни проби: клетъчна суспензия без 
криопротектор, клетъчна суспензия, протектирана с 5% -ен разтвор на захароза  
и клетъчна суспензия, протектирана 4% -тен разтвор на κ -карагенан. Пробите 
са разпределени в криотуби по 10 мл.  
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Замразяването е извършено в камери с принудителна конвекция на 
въздуха, при температура от – 30 до - 35ºС.  

Сублимационното сушене е проведено във вакуумна сублимационна 
инсталация на фирмата “Hochvakuum” - TG 16.50 с контактно нагряване на 
плочите и остатъчното налягане в сублиматора в диапазона на 10-1–10-2 
mmHg.  

Микробиологични анализи 
1. Определяне брой жизнеспособни млечнокисели бактерии - по метода на 

пределните разреждания с последващи изчисления по таблицата на МcCrady.  
2. Отчитане преживяемостта на млечнокиселата микрофлора - в % - по 

следната формула: % преживели клетки = (брой преживели клетки х /брой 
клетки 0). 
 
3. Експериментални резултати от използването на криопротектори при 
лиофилизация на пробиотици 

Установено е, че млечнокиселите продукти притежават около 83-86% 
свободна вода и само около 3-5 % свързана, която не замръзва при ниски 
температури и има плътност, превишаваща двойно плътността на свободната 
вода, поради особеностите в химичния и физикохимичен им състав и 
наличието на жива микрофлора [1].   

В процеса на експериментите бяха постигнати високи нива на 
преживяемост на изследваните щамове (фиг. 2).  

 

 
 

Фиг. 2. Преживяемост на Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus щам 1381 и 
Bifidobacterium bifidum щам 1370 след лиофилизация 
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Получените данни показват най-ниска преживяемост след лиофилизация 

на млечнокиселите бактерии без включен криопротектор – 66,5 % за 
Lactobacillus bulgaricus и 62,5% за Bifidobacterium bifidum. При добавяне на 
криозащитните среди (захароза и κ-карагенан), част от свободната вода  
преминава в колоидно свързана и стабилността на двата щама млечнокисели 
бактерии се повишава.  

С включването на захароза, която е  полизахарид с доказани криозащитни 
свойства, преживяемостта на Lactobacillus bulgaricus нараства с 5,5 % спрямо 
контролата и с 5,3%  при Bifidobacterium bifidum. Установено е, че κ-
карагенанът оказва по- ефективно протективно действие върху клетките - 
преживяемостта на Lactobacillus bulgaricus  нараства  с  14,1%  спрямо 
контролата и с 12,5%  при Bifidobacterium bifidum. 

Резултатите доказват по- висока устойчивост на Lactobacillus bulgaricus 
към сублимационно сушене – от 66,5 до 80,5%,  в сравнение с Bifidobacterium 
bifidum, който е  термолабилен и с по-ниска степен на преживяемост от 62,5 до 
75%.   
 
4. Заключение 

Пробиотичните продукти, в качеството си на функционални храни, 
представляват област с интезивен растеж, в която изследователските усилия са 
насочени към развиване на нови продуктови категории храни с включени 
пробиотични микроорганизми.  

Комплексът от съвременни знания за пробиотиците, тяхното място и роля 
в превенцията на болестите на съвремието и намаляване на риска от тях, както 
и постиженията  на модерните биотехнологии  за създаване пробиотични 
биопродукти с високо качество, безопасност и дългосрочно съхранение със 
сигурност ще бъде ключът към бъдеща научноизследователска и приложна 
дейност в тази област.  

Съвременните криотехнологични решения при формулиране и 
разработване на нова генерация пробиотични продукти има потенциала да 
отговори на предизвикателството на пазара с изискванията за по-разнообразен 
спектър от продукти. 
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Abstract. Production of microbial enzyme preparations is the main direction in modern 
biotechnology. Enzymes are a host of new applications, and the market for enzymes is 
growing fast. The key factors determining continuous increasing share of sales of industrial 
enzymes are the introduction of new technologies into their production and increase their 
efficiency and productivity.  
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1. Въведение 

Биотехнологиите към момента са една от основните области на растеж в 
науката и технологиите. Огромен дял на биотехнологичното производство се 
пада на протеинови и в частност на ензимни продукти, а ензимната индустрия 
като част от биотехнологичното производство търпи значително развитие.  
Обемът на производство на ензимни препарати непрекъснато нараства, а 
сферата им на приложение се разширява. 

Ензимната технология е интердисциплинарна област, определена от 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като 
важен елемент от устойчивото развитие на промишлеността [1, 2]. 

Промишлените и битови каталитични процеси стават все по-зависими от 
ензимите. Това не е изненадващо, тъй като ензимите могат да катализират 
всички видове химични реакции. Използването на ензими често води до много 
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ползи, които не могат да бъдат получени с традиционната химическа 
обработка. Те включват по-високо качество на крайния продукт, по-ниски 
производствени разходи, по-малко отпадъци и намалено енергопотребление 
[3].  

Промишлената биокатализа се разглежда от мнозина като "третата вълна" 
на биотехнологиите след фармацевтичната и селскостопанската [4]. 
Биологичните катализатори са атрактивни за индустриални цели, не само 
защото са изключително селективни и ефективно превръщат субстрата в 
продукт чрез био- преобразуване, но и защото чрез ензимна катализа се 
произвеждат сравнително чисти продукти, намалявайки по този начин 
образуването на отпадъци.  

Ензимите традиционно намират приложение в множество области като  
хранителната промишленост, селското стопанство, кожарската и текстилна 
промишленост. В същото време, бързото развитие на химическата и 
фармацевтична индустрии позволява производителите на промишлени ензими 
да заемат по-голям дял от потенциала на пазара [5]. 

 
2. Тенденции в пазара на индустриални ензими 

Доклад публикуван 2014 година показва, че световния пазар на 
индустриални ензими е имунизиран срещу неотдавнашната криза в глобалната 
икономика и отчита растеж през периода 2009 - 2014. Търсенето на 
индустриални ензими в зрели икономики като САЩ, Западна Европа, Япония и 
Канада е относително стабилно последните години, докато развиващите се 
икономики на Азиатско-Тихоокеанския регион, Африка и Близкия изток се 
очертават като най-бързо развиващи се в тази насока [6].  

В световен мащаб пазарa на индустриални ензими е на стойност близо 4,5 
милиарда щатски долара през 2012 година и почти 4.8 милиарда щатски долара 
през 2013 година, като  се очаква да достигне около 7.1 милиарда щатски 
долара до 2018 година, с годишен темп на растеж от 8.2 % от 2013 година до 
2018 година [7].  

Северна Америка е най-големият регионален пазар на ензими с приходи 
от 1,648.6 милиона долара пазар през 2013 г. [8]. На фиг. 1 е показана  
тенденцията на непрекъснато нарастващото търсене на индустриални ензими в 
САЩ, с приложение в различни сфери на бита и индустрията.  
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Фиг. 1. Ензимен пазар за периода 1999 – 2019 г. 
 

Ключови фактори определящи непрекъснато нарастващия дял на 
продажби на индустриални ензими са въвеждането на нови технологии в 
производството им, повишаване на ефективността и производителността им. 
Друг фактор явяващ се двигател за пазарния растеж на ензимни препарати е 
повишеното търсене на този тип органични съединения  в текстилната 
промишленост, селското стопанство, фармацевтичната и козметичната 
индустрия както и при производството на биетанол [3]. 
 
3. Индустриално производство на ензими 

За да се счита един биологичен катализатор за промишлен ензим трябва 
да отговаря на следните изисквания: продуктивност, стабилност и наличност 
[4].  

Промишлените ензими се получават чрез ферментация с помощта на 
микроорганизми, като бактерии или микромицетни гъби при внимателно 
контролирани условия. 

На практика, по-голямата част от микробните ензими идват от ограничен 
брой родове, от които преобладават род  Aspergillus, Trichoderma, Bacillus, и 
Kluyveromyces. Повечето от сега използваните продуценти са заети от 
хранително-вкусовата промишленост, където са били прилагани в 
продължение на много години или са получени от познати щамове чрез 
мутация и селекция [9]. 

Установено е, че микроорганизмите са способни да синтезират, почти 
всички познати до сега ензими. Като продуценти те са се наложили над 
растенията и животните, защото освен огромния биосинтетичен потенциал по 
отношение на разнообразни ензимни системи, те притежават и други 
предимства като повишена пластичност спрямо промените във външната среда, 
бързо размножаване и натрупване на биомаса, висока активност на получените 
ензими, възможност за селекция на щам продуцентите и развитие върху евтини 
хранителни среди. 
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Широкото и нарастващото приложение на ензимните продукти  в 
различни индустриални сектори  налага съвременните изследвания в областта 
да са насочени към подобряване на продуктивните възможности на 
съществуващите продуценти, оптимизиране на биосинтеза на ензими, 
усъвършенстване на методите за изолирането и пречистването им, 
разширяване на възможностите за приложение на свободните и имобилизирани 
ензими. 

Производствения процес на ензими най-общо включва следните фази 
(фигура 2) [10]. 

 

 
 

Фиг. 2. Технологична схема на ензимно производство 
 

4. Сублимационно сушене на ензимни препарати 
Последният етап от ензимното производство е формулиране на краен 

търговски продукт. Ензимите най-често се продуцират под формата на 
разтвор, но поради физична и химична инактивация те бързо губят своята 
каталитична активност [11]. 

Ензимните препарати, като търговски продукти трябва да бъдат 
съхранявани продължителен период от време, през който те трябва 
гарантирано да запазят своята структурна цялост и каталитична активност 
[12]. Полученият ензимен концентрат след ферментационния процес 
обикновено не може да бъде използван, а трябва да бъде доставен във вид, 
който е подходящ за бъдещо приложение.  

С тази цел ензимните разтвори се смесват със съответните стабилизиращи 
ексципиенти и се изсушават чрез конвенционално или сублимационно сушене 
(лиофилизация). Под формата на прахообразни препарати, получени чрез 
конвенционалните методи на сушене, ензимите също имат лимитиран срок на 
съхранение, най-често година. Това се дължи на по-голямото количество 
остатъчна влажност в сравнение със сублимационно изсушените продукти 
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[13]. При процеса сублимационно сушене се съчетават два способа на 
консервиране - замразяване и сушене под вакуум [14]. Ето защо 
лиофилизацията е подходяща технология да се приготвят стабилни продукти, 
които след рехидратиране възстановяват своите физични характеристики и 
ефективност. Други предимства на метода са бързото възстановяване на тези 
продукти при необходимост, намаленото им маса и транспортабилност, 
възможността за съхранение при стайна температура.  

Технологичните параметри, при които се осъществява сублимационното 
сушене обаче, могат в значителна степен да инактивират протеиновите 
молекули подложени на този процес. 

Една от възможностите за елиминиране на част от тези увреждащи 
фактори, както и стабилизирането на ензимите по време на сублимационното 
сушене е добавянето на подходящи защитни съединения към протеиновите 
разтвори [15]. 

Проведени бяха изследвания върху каталитичната активност на ензимите 
химозин и α-амилаза след процеса сублимационно сушене. Проследена е 
стабилноста на лиофилизираните образци, протеазни и амилазни ензими в 
процеса на съхранение.  

С цел конформационно стабилизиране на ензимните молекули, преди 
лиофилизационния процес бяха добавени криопротектори от хидроколоиден 
произход – варианти от 1 до 4. В процеса на технологичните изследвания бяха 
използвани два контролни варианта: контрола 1 - чист ензимен разтвор и 
контрола 2 - ензимен разтвор с разтвор на захароза.  

Лиофилизацията проведохме във вакуумна сублимационна инсталация 
“TG 16-50” с контактно нагряване на плочите в три последователни фази както 
следва: 
Замразяване 

първа фаза – замразяване на нативния материал под евтектичната 
температура, при –50˚С;  
Сублимационно сушене 

втора фаза – първично сушене (сублимация) - отвеждане на водата при -
30˚С÷-35˚С, под дълбок вакуум; 

трета фаза –вторично сушене (десорбция) - доизсушаване, чрез 
нагряване под дълбок вакуум, при положителни температури – +20˚С ÷ +25˚С. 

След проведената лиофилизация, изследваните проби бяха опаковани в 
производствени опаковки от алуминиево фолио, и съхранявани в помещения с 
относителна влажност на въздуха 65% и температура 20-22˚С. 

Остатъчната ензимна активност на лиофилизираните проби е изследвана 
периодично, след 3, 6, 12, 24 месечно съхранение. 
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Фиг. 3.  Остатъчна ензимна активност на 

протеаза 1 
Фиг. 4.  Остатъчна ензимна активност на 

протеаза 2 

  
Фиг. 5.  Остатъчна ензимна активност на 

 α-амилаза 1 
Фиг. 6.  Остатъчна ензимна активност на 

α-амилаза 2 
 

Получените резултати показват от 65 до 100% запазване на каталитичната 
стабилност на лиофилизираните ензимни продукти при съхранение. Основния 
фактор въздействащ върху стабилността е включването на хидроколоидни 
адитиви, към ензимните разтвори. Това определя и по-високата остатъчна 
активност на опитните варианти в сравнение с контролите.  

Поради високото качество на крайния продукт – запазване на 
биологичните му свойства, повишена структурна стабилност, многократна 
олекотеност и продължителна съхраняемост, лиофилизацията е подходяща 
техника в производството на специфични ензимни биопрепарати. 
 
5. Заключение 

Обемът на производство на ензимни препарати непрекъснато нараства, а 
сферата им на приложение се разширява. 

Ензимните препарати, като търговски продукти трябва да бъдат 
съхранявани продължителен период от време, през който те трябва 
гарантирано да запазят своята структурна цялост и каталитична активност. 

Сублимационно изсушените ензими запазват биологичните си свойства, 
имат повишена структурна стабилност, многократна олекотеност и 
продължителна съхраняемост – това прави лиофилизацията подходяща 
технология  при производството на ензимни продукти. 
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AAbstract. The aim of this study is to identify factors that significantly affect the volume of 
non-performing loans in the structure of the loan portfolio in the Latvian commercial banks, 
as the stage of creating a model of loan portfolio quality management. The main method 
used in this study - a content analysis of the scientific and business literature, analysis of 
studies conducted by international organizations. The content analysis has determined nine 
factors that have a significant influence on the loan portfolio quality of Latvian commercial 
banks. They are: unemployment rates, level of incomes, gross domestic product, inflation, 
interbank interest rates, the level of real estate market development, banking legislation, the 
degree of credit risk management in a bank, the share of loans in bank assests assetsthat. 
Keywords: loan portfolio; non-performing loans; factors; content analysis; Latvian 
commercial banks. 
 
1. Введение 

Банковский сектор сегодня является одним из ключевых секторов 
мировых экономик. Ассортимент предлагаемых банковских продуктов 
постоянно расширяется, разрабатываются новые инновационные финансовые 
продукты и услуги, но также кредитование не теряет своей актуальности. 
Кредитные операции являются самой  доходной статьей банковского бизнеса. 
В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны 
многие риски. Таким образом, управление качеством кредитного портфеля 
является важным процессом, с помощью которого можно добиться 
повышения эффективности банковского бизнеса.  

Тем не менее, исследования проводимые Всемирным банком, 
Европейским центральным банком, а также анализ научной литературы 
показывает, что управление качеством кредитного портфеля является одним 
из наиболее сложных процессов современного банковского сектора. В 
результате влияния мирового финансового кризиса увеличился объем 
кредитов по которым задерживаются платежи, а также кредитов не несущих 
прибыль, т.е. неработающих кредитов. За последние 12 месяцев средний 
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процент кредитов, по которым платежи заемщика происходят без задержки в 
Латвийском банковском секторе составил 86,1%. В свою очередь, средний 
процент кредитов с разными сроками задержки платежей составил 13,9% 
[13]. 

Целью данного исследования является выявление факторов, существенно 
влияющих на объем не несущих прибыль кредитов в структуре кредитного 
портфеля в латвийских коммерческих банках, как этап создания модели 
управления качеством кредитного портфеля.  

Основной метод использованный для данного исследования – 
контентный анализ научной и деловой литературы, анализ исследований 
проведенных международными организациями. Ограничением данного 
исследования является фокус на кредиты выданные домашним хозяйствам, в 
связи с тем, что  этот сегмент кредитного портфеля создает наибольший риск 
кредитному портфелю в Латвии. 
 
2. Факторы влияющие на качество кредитного портфеля банков. 

Оценка международного опыта 
Среди специалистов существует мнение, что объемы не приносящих 

прибыли кредитов являются индикатором эффективности управления 
качеством кредитного портфеля. В свою очередь, некачественное управление 
кредитным портфелем может привести к несостоятельности банка и 
банкротству. Поэтому очень важно идентифицировать факторы, способные 
влиять на качество кредитного портфеля банка. 

Контентный анализ научной литературы, включенной в международные 
базы данных, был проведен с целью выявить факторы существенно 
влияющие на качество кредитного портфеля. Анализ выявил 16 главных 
факторов, которые были сгруппированы по объекту (кредитор, заемщик) и 
среде влияния (внешняя, внутренняя) (см. рис. 1). 

По мнению специалистов макроэкономические факторы, а также 
цикличность экономики влияют не только на объем кредитного портфеля 
банков, но также и на его качество. Наиболее значительными 
макроэкономическими факторами, влияющими на кредитоспособность 
заемщика, а следовательно и на уровень риска кредитного портфеля, 
являются уровни безработицы и доходов в стране. Такие факторы внешней 
среды, как законодательное регулирование банковской деятельности, 
требования комиссии по надзору за рынком финансовых услуг, количество 
действующих банков в стране, а также их принадлежность существенно 
влияют на деятельность кредитной организации. Внутренний валовый 
продукт, инфляция, изменения валютных курсов, межбанковские процентные 
ставки, уровень развития рынков недвижимости и ценных бумаг - оказывают 
влияние на обе стороны кредитных отношений – кредитора и заемщика.   
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Рис. 1. Группировка факторов, влияющих на качество кредитного портфеля 
 

Выявлены также и факторы внутренней среды, влияющие на качество 
кредитного портфеля банков. На кредитоспособность заемщика и уровень 
кредитного риска банка влияет такой психологический фактор, как кредитное 
бремя заемщика. Степень управления кредитным риском, доля кредитов в 
общем объеме банковских ативов, а также размер банков указываются как 
важные факторы банковской внутренней среды. Степень доступности 
банковской финансовой отчетности как фактор имеет значение для обеих 
сторон кредитных отношений.  

Для определения уровня значимости факторы сгруппированы в 
соответствии с частотой их появления в исследованиях различных авторов, 
чьи статьи были использованы для контентного анализа (см таб.1). 

 
Таблица 1. Рейтинг факторов влияющих на качество кредитного портфеля банков 

 
№ Фактор Рейтинг 
1 Внутренний валовой продукт 1 
2 Межбанковские процентные ставки 2 
3 Степень управления кредитным риском 3 
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4 Уровень безработицы 4 
5 Инфляция 

5 6 Уровень развития рынка недвижимости  
7 Количество банков, межбанковская конкуренция 
8 Удельный вес кредитов в активах банков 
9 Валютный курс 

6 
 

10 Уровень доходов 

11 Законодательные акты, регулирующие банковскую 
деятельность 

12 Размер банков (сумма активов) 
13 Доступность финансовой информации, отчетности 
14 Уровень развтия рынка ценных бумаг 

7 15 Принадлежность банков (собственники) 
16 Кредитное бремя заемщика 

 
Источником для контентного анализа послужили работы авторов, 

основные из которых указанны в списке литературы  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17].  

Надо иметь ввиду, что рейтинг факторов может меняться в зависимости 
от уровня развития экономики и особенностей банковского сектора 
конкретной страны [2]. 
 
3. Факторы, влияющие на качество кредитного порфеля в Латвийских 

коммерческих банках 
Выявлены также и факторы внутренней среды, влияющие на качество 

кредитного портфеля банков. На кредитоспособность заемщика и уровень 
кредитного риска банка влияет такой психологический фактор, как кредитное 
бремя заемщика. Степень управления кредитным риском, доля кредитов в 
общем объеме банковских ативов, а также размер банков указываются как 
важные факторы банковской внутренней среды. Степень доступности 
банковской финансовой отчетности как фактор имеет значение для обеих 
сторон кредитных отношений.  

Для определения уровня значимости факторы сгруппированы в 
соответствии с частотой их появления в исследованиях различных авторов, 
чьи статьи были использованы для контентного анализа (см таб.1). 
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Таблица 2. Оценка важности факторов, влияющих на качество  
кредитного портфеля в банковском секторе Латвии 

 

Фактор  
Важность фактора 
для Латвийского 

банковского сектора 
Обоснование 

Внутренний валовый 
продукт  очень важный  

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Saksonova, 
Solovjova (2011) [15]; Fainstein, 
Novikov (2011) [6]. 
Отчеты  и исследования: 
 Европейского центрального банка 
(2011, 2013); Отчеты финансовой 
стабильности Банка Латвии (2008, 
2011). 
Опросы заемщиков и кредитных 
организаций: 
Банка Nordea (2010); Банка Латвии  
(2010-2012). 
Анализ статистических данных: 
Центрального статистического бюро 
(2004-2012); 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов (2004-2012). 

Межбанковские 
процентные ставки  очень важный 

Научное исследование:  
Kavkler, Festi (2010) [11]. 
Банковские отчеты, исследования: 
Европейского центрального банка 
(2011, 2013); Отчет Банка Латвии о 
финансовой стабильности (2008); 
Отчет о кредитоспособности 
заемщика банка SEB (2012). 
Анализ статистических данных:  
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Динамика индексов межбанковских 
процентных ставок (2004-2012). 

Степень управления 
кредитным риском  определяющий 

Управление кредитным риском- 
неотъемлемая часть банковской 
деятельности 
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Уровень безработицы  очень важный 

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Fainstein, 
Novikov (2011)[6]. 
Банковский отчет: 
Исследование платежеспособности 
заемщиков SEB banka (2012). 
Результаты опросов: 
Опрос заемщиков Nordea банк (2010); 
DnB банк, страховая компания ERGO 
(2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное  статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссия по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012); Eurostat (2004-2012). 

Инфляция  очень важный 

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Saksonova, 
Solovjova (2011) [15]. 
Банковский отчет: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2011). 
Результаты опроса: 
Опрос настроения Латвийских 
заемщиков, проведенный SEB банком 
и агентурой  Mindscan (2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное  статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012). 

Уровень развития 
рынка недвижимости  очень важный 

Научное исследование: 
Fainstein, Novikov (2011) [6]. 
Отчеты: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2008); Отчет о рынке 
недвижимости Государственной 
земельной службы (2012). 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии (2010-
2012). 
Анализ статистических данных: 
Государственной земельной службы 
(2004-2011); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012). 
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Количество 
банков/конкуренция  

важный в 
долгосрочной 
перспективе 

Научное исследование: 
Fainstein, Novikov (2011) [6]. 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии (2010-
2012). 
Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Удельный вес 
кредитов в активах  очень важный 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Валютный курс  несущественный 

Исследование Европейского 
центрального  банка: 
ECB (2011, 2013). 
Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Уровень доходов  очень важный 

Отчет: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2008, 2011). 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии  (2008, 
2010-2012); Опрос настроения 
Латвийских заемщиков, проведенный 
SEB банком и агентурой  Mindscan  
(2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Латвийская ассоциация заемщиков 
(2010-2011). 

Законодательные 
акты, регулирующие 

банковскую 
деятельность  

определяющий  

Научное исследование: 
Saksonova, Solovjova (2011) [15]. 
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Размер банка (сумма 
активов)  важный 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Доступность 
финансовой 

информации, 
отчетности  

несущественный 

На Латвийском кредитном рынке 
взаимосвязь не определена. 

Уровень развития 
рынка ценных бумаг  несущественный 

Исследования Европейского 
центрального банка: 
ECB (2011, 2013). 

Принадлежность 
банков (собственник)  

важный в 
долгосрочной 
перспективе 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Латвийская ассоциация заемщиков 
(2004-2012). 

Кредитное бремя 
заемщика  

важный, связан с 
уровнем 

безработицы и 
уровнем доходности 

На Латвийском кредитном рынке 
взаимосвязь не определена. 

 
На основе проведенного анализа, выявлено, что на качество кредитного 

портфеля в Латвийских банках существенно влияют 9 факторов, выделенных 
в таблице как “определяющий” (2 фактора) и “очень важный” (7 факторов). 

 
4. Выводы 

1. Объемы не приносящих прибыль кредитов являются индикатором 
эффективности управления качеством кредитного портфеля. 
Несоответствующее управление ими является главной причиной 
неплатежеспособности и банкротства банков. 

2. Критерии качества кредитного портфеля зависят от существующих 
законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность в 
стране. 

3. В результате проведенного контентного анализа научной 
литературы, включенной в международные базы данных 
констатировано, что из 16 факторов, имеющих существенное 
влияние на качество кредитного портфеля 9 факторов (уровень 
безработицы, уровень доходов, внутренний валовый продукт,  
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инфляция, межбанковские процентные ставки,  уровень развития 
рынка недвижимости, законодательные акты, регулирующие 
банковскую деятельность, степень управления кредитным риском, 
удельный вес кредитов в активах) идентифицированы как 
определяющие и существенно влияющие на качество кредитного 
портфеля в Латвийских банках.  
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Abstract. Main question during centuries and modern days as region as national and 
international level as well were long-term economic development of large-scale residential 
areas. General factor were inhabitants or society participation and cooperation in the point of 
economy  and social. In view of the importance of this issue, not only at the city level, but 
also at the national and international level. The study is to determine the need for large-scale 
residential district of Riga city economic importance of sustainability in development. 
Scientific research objects - Imants, Ķengarags, Pļavnieki, Purvciems and Ziepniekkalns.  
Keywords: City's economy, long-term, large-scale residential development, Riga. 
 
1. Введение 

Развитие крупномасштабных жилых районов является многомерным 
ощутимым процессом, центром которого является житель - ядро  и союзник 
всего процесса.  

Крупномасштабные жилые районы представляют собой значительную 
часть среды обитания во многих европейских городах, в связи с этим, вопрос 
о будущем этих районов на самом деле актуален во многих странах. Рига на 
развитие масштабных жилых районов обратила внимание совсем недавно, но 
в Западной Европе этот вопрос рассматривали уже с середины 20-го века. В 
большинстве жилых районов Риги встречаются подобные проблемы, 
связанные как с жилым фондом, так и со старением населения. 

В связи с разнообразием форм собственности и неэффективности 
структуры управления ухудшается качество жилой среды, что даёт повод, 
беспокоится о старении и отставании развития города. Несмотря на то, что во 
всех документах по развитию города одной из целей является - создание 
комфортной, безопасной и приятной городской среды, это противоречит 
текущей ситуации в городе. Возникает вопрос, что является препятствием, 
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которое не можем преодолеть, для развития  города Риги, что способствовало 
бы экономическому и устойчивому развитию города. 

Обследование жилых домов и внешних пространств крупномасштабных 
жилых районов Риги, в большинстве случаев показывает неэффективность 
имеющейся системы управления и невозможность улучшить качество 
жилищной среды в долгосрочной перспективе. В связи с этим,  внушительная 
част жилищного фонда подвержена риску деградации. 

В условиях риска будет рассмотрено значение крупномасштабных 
жилищных районов города Риги в рамках долгосрочного экономического 
развития города. Объектом изучения являются следующие 
крупномасштабные жилищные районы города Риги: Пурвциемс, Иманта, 
Кенгарагс, Плавниеки, Зиепниеккалнс. Предметом иследования является - 
долгосрочное экономическое развитие города. 

В исследовании используются  общепринятые научные методы - 
логически конструктивный метод - высказывая суждения, анализы 
результатов, описательные - было проведено детальное изучение явления. 
Обобщая информацию и используя разнообразную литературу, характеризуя 
не только нынешнюю ситуацию, но и то, какие изменения произошли в 
определённое время, использованы методы анализа и синтеза. Были 
использованы электронные ресурсы, нормативные акты, научная литература 
и материалы, опубликованные в Рижском самоуправлении. 
 
2. Анализ документов Рижского городского планирования 

Планирование это последовательная совокупность событий, приводящих 
к достижению цели. Сложнее всего планирование развития города разделить 
на этапы. Обычно оно состоит из исследований проектов, постройки зданий и 
других капитальных объектов, являющихся объектами отдыха или 
предназначенными для других целей. Нам известны разнообразные 
концепции структуры градопланирования [16]= 

Процесс долгосрочного развития является актуальным во все времена 
существования человечества, это понятие приобретает всё большую 
популярность. Долгосрочное развитие – это развитие, в течение которого не 
сокрушается ни один из капиталов развития. Важен тот фактор, что развитие 
проходит без сокращения ресурсов, которые делают возможным развитие. 
[3]. Первый раз употребляется термин долгосрочность в статье о 
долгосрочном использовании лесов: "Лес даёт столько, насколько он может 
восстановиться" - Ханс Царл вон Царлощитз (1713г.). 

Долгосрочное развитие характеризует три связанные между собою 
измерения: 
 Социальное (образование, культура, здоровье, социальная интеграция т.д.) 
 Экономическое (предпринимательская среда, производство, 
     инфраструктура, и т.д.). 
 Среда (ресурсы, качество среды, многообразие природы и т.д.) [4]. 
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Это значит, что требования к строгой защиты среды, и высокие 
экономические показатели не противоречат друг другу, что экономический 
подъём не деградирует среду и одновременно обеспечивается высокое 
качество жизни [4]. 

Документы планирования развития города Риги, состоят из трёх 
связанных между собой документов: 

1. Стратегия долгосрочного развития Риги до 2030 года (далее в тексте 
Стратегия Риги - 2030) - является документом Рижского 
самоуправления долгосрочного развития планирования территории,  
которое включает в себя долгосрочное развитие, стратегические цели 
перспективу и приоритеты пространственного развития 
самоуправления. 

2. Программа развития Риги на 2014-2020 годы (далее в тексте ПРР - 2020) 
-  это документ среднесрочного развития планирования городских 
самоуправлений, в которых определены среднесрочные приоритеты и 
совокупность мероприятий для достижения целей и установок, 
выдвинутых в стратегии; 

3. Планировка Рижской территории 2006.-2018 год (далее в тексте ПРТ - 
2006) – документ, определяющий политику использования земли в 
городе.  

Документы планирования включают в себя более детальные 
возможности развития исторического центра Риги и его территориальное 
планирование охраняемой  зоны [1]. В 1 рисунке видно, между этими трюмя 
главными документами взаимодействуют между собой ещё Рижское 
тематическое планирование, детальное планирование (план 
землепользования) и местное планирование (локальное планирование). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь документов планирования [18] 

 План землепользования или детальное планирование- детальный план для 
развития и употребления масштабной территории конкретного места [11]. 
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 Местное  планирование или локальное планирование - документ 
планирования, в котором более подробно изменены условия 
планирования частей территории самоуправления [11]. 

 Тематическое планирование - документ, в рамках которого планируется 
развитие секторов (например, в области образования), либо 
рассматриваются вопросы по развитию определённых тематических сфер 
(например, планировка пейзажа территории). Такого рода документы 
отражают планирование человеческих и финансовых ресурсов. Также в 
рамках тематической планировки можно предвидеть использование 
определенного вида территории (набережной) или природных ресурсов 
(рекреационные ресурсы) [12]. 
С 2012 года проводится разработка нового Рижского территориального 

плана на 2018-2030 годы (далее в тексте РТП - 2018).  В связи с новой 
разработкой документа, последняя тематическая планировка была проведена 
в конце 2014 года. В это время проходили  тематические семинары, которые 
связаны со средой, транспортом, жилищем и работой. В связи с разработкой 
нового документа 2015 году будут организованы множество мероприятий. 
Редакции разработанного тематического плана планируется передать для 
ознакомления обществу в ноябре 2015 года. В конце 2015. года новый РТП - 
2018 планировано утвердитса на заседании Рижской думы [1]. 

Целью всех документов планирования является  способствование 
развитию экономического и долгосрочного развития Риги, в основе которого 
благосостояние граждан и комфортная, безопасная и приятная для жителей 
городская среда. В основе всего, что составляет разработку и реализацию 
планирования, находится житель города, который является ядром в 
прогрессивном развитии  города. Интеллектуальное, целенаправленное и 
целесообразное планирование, ориентированное на городское развитие это 
возможность не только каждого самоуправления, но и их обязанность. 
Необходимо помнить, что процесс планирования и его исход должен иметь 
обратную связь. В основу всеобщего развития и благополучия лежит, 
всесторонняя качественная среда, развитая инфраструктура и система 
обслуживания.  

Рассматривая развитие крупномасштабных жилищных районов Риги в 
совокупности надо сделать вывод, что не ощущается связь с правилами 
долгосрочного развития города. В основе лежит желание приспособиться к 
интересам инвесторов, частных собственников и перекупщиков, которые 
вносят нестабильность в городское долгосрочное развитие [12]. Это приводит 
к выводу, что процесс разработки документов городского планирования и 
развития является односторонним процессом, без участие рижан. Хотя к 
тематическом планам жители приглашены, но популярность и доступность 
тематических календарей очень невелика. Ведь не каждый житель города 
ищет в интернет порталах когда и где пройдут собрания о будущем 
городского развития и планирования. 
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Рис. 2. Оплоты городского развития [18] 

 
Из рис. 2 наглядно показано, что первичным является житель страны и 

его благосостояние. Жителю важно, чтобы у него была бы возможность жить 
в комфортной, безопасной и здоровой среде, а также обучатся, развиваться, 
найти себя и быть частью своего жилого района. Также возможность 
получать доходы, прокормить и обеспечить себя и свою семью и быть 
основой социальной системы [18]. 

Для достижения целей долгосрочного развития стратегии Риги - 2030 
года, выдвинуты 19 существенных направлений, из которых, по мнению 
автора  каждое выдвинутое направление является существенным в 
долгосрочном экономическом развитии. Выполнение этих направлений 
очень важно, чтобы успешно достигнуть выдвинутые цели. Связующим 
звеном между направлениями действий с целями долгосрочного развития 
является умелое, обеспеченное и активное общество. Следующей по 
величине - связь городское развития и третей - экономика. Это известный 
факт, так как главным оплотом долгосрочного развития является городской 
житель - рижанин [18].  

По - этому существенен тот факт, что рижанин в здоровой, развитой и 
безопасной среде стремится к развитию, а не деградации, учитывая тот факт, 
что объектами исследования рассматривается постсоветская структура. Для 
развития, а не деградации жилищных районов необходимо продолжить 
развивать районы за пределами центра и проводить более тесное 
сотрудничество с жителями, привлекая их развивать своё внешнее 
пространство. На данный момент уровень подобного сотрудничества низок 
независимо от того, что во всех документах планирования указано 
привлечение жителей, устраивая публичные совещания. Последнее 
публичное обсуждение плана развития РТП – 2018, связанного со средой, 
транспортом, жилищем и работой посетили только 68 жителей города. Это 
подтверждает, что уровень участия в развитии городского планирования 
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очень низок. А документы городского планирования тоже несовершенны. 
Участие жителей города низкое и непродуктивное.  

Возвращаясь к оценке документов городского планирования надо 
заметить, что в странах Европы разработка плана развития жилых районов 
началась уже в 50 годы прошлого столетия. В Латвии после восстановления 
независимости первый план развития Риги был разработан в 1995 году. Этот 
план был чётко структурирован с конкретной стратегией градостроительства 
на период до 2005 года. Исторически его название не менялось - программа 
развития Риги с 1995 - 2005 года. Надо признать,  что в этот период 
планирования были допущены ошибки как например, торговый центр 
"Стокманн", который создает хаос и совершенно не вписывается в 
архитектурную историческую композицию Центрального базара.   

Анализ главных недостков планирования Рижской территории с 2006 - 
2018 года выявил многие интересные строения и комплексы строений,  но 
среда в общем не приобрела новый, принципиально иной, современный 
эстетический уровень [19]. 

В качестве одного из городских экономических препятствий 
развития может быть государственной и муниципальной приватизации 
жилищного фонда привело к кардинальному изменению структуры 
собственности - более 80% жилищного фонда в Риге являетса частной 
собственности. Разнообразный статусс собственности земли увиличивает 
разнообразие неоднородности в ситуации крупномасштабных жилых 
районов, котороеуходят корнями в процессе дионоционализации в земелной 
собстеноости, связи с этим образоовываетса болшая комплексная структура 
во влегчонных в процесс личности, которые значително замедляют 
определение обших интересах для выдвижение цели  и принятия 
согласованных решений [20]. 

 Во всём мире города являются движущей силой экономического роста, 
они концентрируют  физический и  человеческий капитал. Хотя города тесно 
вовлечены в глобальное соревнование, большая часть городских жителей 
работают на внутреннее потребление. Глобализация увеличивает 
соревнование между экономиками городов. Развитые города привлекают 
больше инвестиции. А глобальная  аккумуляция богатств увеличивает 
неравноправие между населёнными  территориями. [5] 

Нельзя не согласиться с высказыванием архитектора Яниса Дрипе: 
"Удельный вес центральных территорий города не адекватен реальному 
развитию города. Они не развиваются в планируемых местах, а вдоль 
главных транспортных магистралей появляются большие активные 
коммерческие новостройки. Особенно наглядно улица Краста и Лиелирбес, а 
также Улманя Гатве". Необходимы основательные коррекции в 
планировании развития города, особенно в процессе разработки РТП - 2018. 
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3.  Общая характеристика крупномасштабных жилых районов Риги и 
их значение в экономическом долгосрочном развитии города 
В целом, Рига имеет 58 жилых районов или окрестностей (Рис. 3).  

Исследуются крупномасштабные жилые районы, выбранны чтобы можно 
было бы  анализировать их различия, сходство, а также приоритеты и 
уточнить их значение в Рижском долгосрочном экономическом развитии. 

 
Рис. 3. Окрестности города Риги [14] 

 
В исследовании проведён анализ следующих крупномасштабных жилых 

районов города Риги: Пурвциемс, Плавниеки, Иманта, Кенгарагс, 
Зиепниекалнс (Рис. 3). Каждый из этих районов выделяется своими 
особенностями и в каждый отличается своей собственной идентичностью. 

Рига основана в 1201 году, когда административные разделения районов 
не существовали. Была развита только центральная часть Риги - Старая Рига 
и Цитадель. Окружавшие территории предназначались исторически для 
сельскохозяйственных и садовых огороднических нужд, на которых 
располагались усадьбы и деревни. Со временем, после многократных 
пожаров и перестроек в Риге появились жилые районы. Стратегически Рига 
занимает очень выгодное географическое положение. Рига находится на 
разветвлении региональных дорог и является портовым городом, поэтому она 
перетерпела различные исторические события. Застройка новых кварталов 
началась в 1873 году, и уже в 1879 году был готов проект разработки нового 
плана развития Риги. Начало 20 века ознаменовано широкими и объёмными 
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изменениями пространственной структуры бывшего пригорода - 
одноэтажные деревянные постройки сменились многоэтажными каменными 
зданиями [2].   

По 3 рисунку видно, что Рига в целом находится в географически 
выгодном месте, так как Рига, сталица Латвии и является портовым городом. 
Также инфраструктура в городе развита. Поэтому ровномерное развитие 
города очень важный фактор. 

 
Таблица 1. Общая характеристика исследуемых крупномасштабных  

жилых районов Риги (2014) [создан автором по [6,7,8,9,10,17]] 
 

 Пурвциемс Плявниеки Имантa Кенгарагс Зиепниеккалнс 
В составе административной 
териториии горада Риги No 1924. No 1974 No 1924 No 1208 No 1828 

Число жителей (брой) 59940 47185 47310 50287 33016 

Площадь района (га)  501,7 298,5 900,3 519 594,2 

Плотность (жит./га) 119 158 53 97 56 

Занятость 13280 5823 16082 10526 10271 

Общеобразовательные 
учреждения 9 6 5 8 6 

Дошкольное образование 10 11 11 14 6 

Другие учебные заведения 7 1 6 4 1 

Высшие учебные заведения 1 0 4 2 0 

Медицинские учреждения 32 12 20 15 8 

Библиотеки 0 2 2 3 0 

Культурные учреждения 0 2 1 0 0 

Центры социального ухода 3 2 6 3 5 

Спортивные объекты 14 5 8 9 7 

 
Согласно таблице № 1 мы видим,  что самым старейшем является жилой 

район Кенгарагс. Он возник из глубин Балтийского ледового озера, 
отступившего в направлении Рижского залива, после климатических 
изменений. Ещё 11 тысячь лет назад этот район был только островком 
широкого устья Даугавы. Следующий район Зиепниекалнс со своей развитой 
торговой дорогой был выгоден, так как трасса проходила  по  нынешней 
Елгавской трассе. Как следующие в границу Рижской административной 
территории были включены - Пурвциемс и Иманта и уже через 50 лет 
присоединились Плявниеки (1974 году). А также в Иманте и Зиепниекалнсе 
занятость пропорционально число жителей большее, т.е. в Иманте - 34%, в 
Зиепниеккалнсе - 31,1%, но уже в Пурвциемсе - 22,2 %, в Кенгарагсе 21% и в 
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Плявниеках занятость пропорцианально числу жителей состовляет только 
12,3%.  Имантa и Зиепниекалнс в плане плотности населения тоже с меньшей 
плотностью, что создаёт жителям психологически комфортабельные условия 
жизни в этих жилых районах. 

Меньше всего для развития вкладывается в Зиепниекалнс и Кенгарагс.  
Не смотря на то, что эти районы исторически самые старые и находятся в 
выгодном географическом положение. 

Анализируя таблицу № 1, можно сделать вывод, что число учреждений  
соответствует количеству населения. Например, в Пурвциемсе 76  
государственных и объектов самоуправления, на втором месте - Иманта, где 
имеются 63 объектов, далее следует Кенгарагс – с 58 объектами, с 41  
объектами - Плявниеки. В Зиепниеккалнсе имеются 37 объектов. 
Единственный недостаток - нет в каждом исследуемом районе хотя бы одной 
библиотеки и культурного учреждения,  чтобы жители района развивались, 
познавали уже забытую древнюю культуру и традиции государства, а не 
использовали время только в социальных сетях, что является бичом нашего 
столетия.  

Поддержка молодежной инициативы и организация свободного время, 
является целью программы развития Риги на 2014. -2020 г. Недостатком 
указывается неравномерное географическое положение и число Центров 
время препровождения, дневные лагеря, свободно доступные спортивные 
объекты и молодежные центры [13]. Например, в Иманте находится 
культурный центр, который может посещать любой житель Риги, посещать 
кружки по интересам и другие мероприятия. Житель другого района 
вынужден тратить деньги и время на проезд, поэтому жителю другого района 
нет выбора и он выберает своё время проводит за телевизором или сидя за 
компютером. 

Главное условие долгосрочного экономического развития города  это 
здоровый и развитый народ - жители которого направлены на развитие и 
совершенствование. Которых волнует, где и как они живут главный фактор 
это развитый жилой район, который в совокупности создаёт город развитым 
и цветущим. К сожалению на данный момент, можно сделать вывод, что в 
основе развитого долгосрочного  экономического развития находится центр 
города Риги, в том числе Вецрига. Одним из первых моментов это 
образование народа и его развитие, что влечёт за собой долгосрочного 
экономического развития города Риги.  Одной из предпосылок должно быть 
активное привлечение жителей на формирование и развитие своего жилого 
района. Немаловажным фактором является чувство причастности к своему 
жилому району. С течением времени местные жители преображают 
окружающую их среду. Это характеризует принадлежность человека к месту, 
идентифицируя себя, что стимулирует желание участвовать в уборке 
территории в его развитии, защите и представлять интересы своего района. 
Если человеку дана активная возможность принятия решения, он быстрее 
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идентифицирует себя к месту, где проводит рабочее и свободное время. Если 
человек имеет возможность влиять на окружение, у него появится 
возможность усилить свою локальную и региональную идентичность и со 
временем это повлечёт за собой желание развивать индивидуальные, 
социальные и культурные потребности. В связи с тем, что 
крупномасштабные районы города играют огромную роль в формировании 
общественных или частных экономических и социальных инициатив, это 
позволяет также стимулировать долгосрочное экономическое развитие 
территории. В связи с тем, что любой район создаёт комфортные 
пространство для жизни, уровень развития района можно охарактеризовать 
как показатель удовлетворённости окружающей средой. 

 

 
 Рис. 4. Вклад крупномасштабных жилых районов в образ города Риги [13,12] 
 
Как видно из рис.4 на образ Риги и в частности районов влияют пять 

факторов. Экономическая выгода подразумевает снижение затрат на дорогу 
до работы, детского сада, поликлиники и т.д. Культурные ценности это 
возможность посещать культурные мероприятия и в том числе праздники, 
библиотеки, концертные залы, выставки и др. Социальная активность это 
возможность участвовать в общественной жизни района: уборка территории, 
участие в собраниях и опросах жителей. Услуги по защите окружающей 
среды включают в себя сортировку отходов, отлов больных и бездомных 
животных, озеленение территории, благоустройство детских площадок и.т.д. 
Физическое благополучие включает в себя свободно доступные спортивные 
площадки, велодорожки и спортивные соревнования жителей района. 

Выше перечисленные факторы позволят жителям осознать свою 
принадлежность к данному району, что снизит миграционную активность 
между районами.  На данный момент самыми  сплочёнными районами 
считаются: Саркандаугава, Гризинкалнс, Межапарк, Вецмилгравис, Кипсала. 

875



В этих районах уже давно сформированы и активно работают неформальные 
общественные организации жителей [14]. 

На сегодняшний день в анализируемых жилых районах в городу Риги 
осуществлены 12 проектов ЕФРР, из которых 11 осуществлялись для 
утепления многоквартирных домов. Общее финансирование данных 
проектов составило 2 754 892 евро, из которых 1 584 309 евро составил объём 
национального частного финансирования или государственного со 
финансирования,  а финансирования ЕФРР составило 1 170 583 евро. Выше 
упомянутые проекты проходили в период с 2007-2013года в рамках 
планирования ЕС фондов [15]. 

Одновременно с вышеупомянутыми проектами реализуются еще 6 
дополнительных незавершённых проектов. В их числе реализуется проект по  
рекультивации свалок, несоответствующих требованиям нормативных актов 
ЕС, а именно, свалка в Пурциемсе. Общее финансирование данного проекта 
составило 8,3 млн. евро, из которых Фонд Кохезии финансирует 4,2 млн. 
евро. В рамках проекта планируется снизить негативное влияние отходов на 
окружающую среду и здоровье человека, а также обеспечить  уборку 
загрязнённых отходами территорий (19,3га) и создать на месте свалки 
развитую инфраструктуру. Остальные 5 дополнительных проектов связаны с 
утеплением многоквартирных домов, с общими затратами в 1,6 млн. евро, из 
которых ЕФРР финансирует 0,7 млн. евро [15]. 

В стратегии устойчивого развития Риги до 2030 главной задачей является 
улучшение качества жизни населения, что также указывает на жителя города. 
Благодаря активным рижанам и их патриотизму Рига становится городом, в 
котором на первое место выдвинуты потребности человека и улучшение 
своего жизненного пространства. 

 
4. Conclusions 

Изучая значение крупномасштабных жилищных районов долгосрочного 
экономического развития города Риги, автор пришёл к выводу: 
 Несмотря на то, что  крупномасштабные жилые районы имеют значения 

в долгосрочном экономическом развитие города, к сожалению на данный 
момент в основе развитого долгосрочного  экономического развития 
находится центр города Риги, в том числе Вецрига; 

 Стратегия устойчивого развития Риги до 2030, главной задачей является 
улучшение качества жизни населения, что также указывает, что 
наибольшим упором для развития города является житель города, что 
кажется бессвязным, так как написанное на бумаге не состыковывается  
вместе с текущей ситуацией в городе и его жилых районов; 

 Реклама публично обсуждаемых мероприятий очень низка и 
недостаточно доступна; 
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 Сотрудничество между населением и Рижским самоуправлением 
слишком вялое и непродуктивное. Медленно идёт развитие в 
крупномасштабных жилых районах;  

 Документы городского планирования тоже несовершенны. Участие 
жителей города низкое и непродуктивное. 

Из выцше упомянутых выводов, следуют предложении: 
 Для развития, а не деградации жилищных районов необходимо 

продолжить развивать районы за пределами центра и проводить более 
тесное сотрудничество с жителями, привлекая их развивать своё внешнее 
пространство; 

 Необходимо активно привлекать жителей на формирование и развитие 
своего жилого района, что увиличет чувство причастности к своему 
жилому району, что будет началом основы равномерного развите всего 
города, в том числе иследуемых крупномаштабных жылых районов. 
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Abstract. The article examines the impact of economic activity on the population’s income 
and welfare. Using data provided by the Central Statistical Bureau of the Republic of Latvia, 
the article analyses six statistical regions of Latvia (NUTS III) within the time period of 
2008-2012. Economic activity in the regions is described by means of GDP indicators, GDP 
structure, characterization of economically active statistical units and unemployment level. 
The study shows considerable disparities between the regions, which, in their turn, affect the 
welfare of the population. Taking into consideration the regional development problems in 
Latvia, the results obtained in the study raise the awareness of the necessary changes in 
regional policy that are required for sustainable economic development. 
Keywords: economic activity, household income, GDP, Latvia.   
 
1. Introduction  

In various studies and planning documents (for example, Development of 
Regions in Latvia [1], National Development Plan of Latvia for 2014 – 2020 [2], 
Guidelines of regional policy for 2013-2019 [2], Sustainable Development Strategy 
of Latvia until 2030 [2]) it is indicated that there are considerable disparities in 
economic activity and the level of socio-economic development among the regions 
of Latvia. This situation is regarded as undesirable because the existing problems 
in one area contribute to the decline of other development areas; for instance, 
economic problems can have impact on the demographic situation (birth-rate, 
lifespan, migration). 

The aim of the research is to establish the impact of economic activity on the 
level of income and welfare of region’s residents. 

The object of the research is the welfare of region’s residents. The subject of 
the research are income and well-being indicators of region’s residents and the 
effect of economic activity on them.  
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The research methods include comparison and correlational analysis (i.e. the 
evaluation of the strength of the relations between variables). 
 
2. Main concepts 

Region is inextricably linked to the geographic perception – as a geographic 
unit that is formed taking into consideration cultural attributes and functions [3, p 6 
– 10].  

Region is a specific part of the country’s economic territory that has particular 
socio-economic, organizational, natural, cultural or other provisions, which 
separate it from other regions [4]. 

Analysing it from an economic standpoint, the region’s territorial aspect is of 
importance, but it is neither the only, nor the most important one. Regions are 
described by the following characteristics: 

1. Physical location – territory, part of land, part of geographic space; 
2. Residents – society, social provisions, culture; 
3. Governance – institutional structures, politics; 
4. Economy – household structure. 
Regions are formed by interaction of the aforementioned dimensions. 

Moreover, this process is dynamic, i.e., the regions are transformed due to direct or 
indirect influence of the factors. At the basis of a region is a territory that people – 
depending on the available natural resources and advantages of its location –  use 
for economic activity . 

Since the life of the society is dynamic, there is complex interaction among the 
groups of factors. For instance, economic activity affects the ecological state of the 
territory, and in order to decrease the negative effects, the society establishes 
management institutes that have the right to set limitations or restrictions for 
particular forms of economic activity, thus affecting economic environment. 
Moreover, if economic activity in a region decreases, it has an effect also on 
residents (income, possibility to obtain education, crime, etc.). 

Analysing region’s economic activity, one is basically evaluating the ability of 
region’s economic operators to use resources effectively. Companies promote the 
added value, ensure residents’ income, the need and development of infrastructure, 
the activities of institutions, etc. Certainly, this connection may also be viewed 
from the other end; for instance, the availability of infrastructure in a region and its 
compatibility to the execution of economic activity substantially impacts the 
competitiveness of companies, see Fig. 1. 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Mutual dependance of economic operators and processes 
(Scheme of [5, p 6], modified by authors) 

Competitiveness 
of companies 

Economic activity 
in country 

Economic activity 
in region 
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For the purposes of this research, economic activity should be understood as 
activities that include the manufacture of goods and provision of services (gross 
domestic product or GDP is one of the key indicators for evaluating economic 
activity). This study evaluates the impact of economic activity on the income of 
region’s residents. 

Income is a key measure of economic welfare and of the prosperity of 
residents living in a region. To measure income as the key determinant of welfare 
in a region, gross disposable household income is the preferred measure.  [6] 

Household disposable income consists of the following:  market income (incl. 
private transfers, rent (if the owners live in their own dwelling) and private 
pensions); earned income; capital income; “+” state transfers; “-“ taxes and social 
insurance payments [7]. 

The study Economic Policy Reforms 2012: Going to Growth offers a 
modified scheme of the generation of household income, see Fig. 2.  

 

 
 

Fig. 2. From individual labour earnings to adjusted household disposable income [8] 
 

Income is important, but it is even more important to evaluate household’s 
welfare, because its level characterises the ability of a household to: 

1. react to misfortunes that can easily provoke reaching poverty; 
2. get out of poverty by investing in business, diversifying the livelihoods or 

increasing the long-term consumption [9]. 
The concept of residents’ welfare is a complex socio-economic phenomenon 

that includes the key measures of residents’ lifestyle, the standard of living and the 
quality of life. Every one of these key measures shows one aspect of the unified, 
multifaceted and huge organism of the society. The welfare of a nation 
characterises the development and condition of residents’ needs and the 
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possibilities of satisfying these needs that pertain to the major spheres of life:  
work, consumption, culture, reproductive behaviour, socio-political life. A 
significant component of the concept of national welfare is the state of residents’ 
possessions/property [10, p. 7]. 

Household’s welfare is calculated as the difference between the household’s 
physical and financial means and household’s debts. Studies show that in the field 
of household’s welfare there is greater inequality than in the field of income [9]. 

The difference of economic activity among the regions influences the 
differences in residents’ income. Performing analysis at the level of residents, the 
differences in income are to be considered the main factor that makes and 
promotes inequality among regions of residents of many dimensions (i.e. inequality 
in the broad sense). 
 
3. Population income and prosperity in Latvia’s regions 

Research has been carried out using the data on 6 statistical regions of Latvia 
(NUTS III) – Riga, Pieriga, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale and Latgale. The 
analysis is carried out for the time period from 2008 to 2012. Data from the Central 
Statistical Bureau has been used for the research [11]. 

In the aforementioned time period there are notable differences among the 
household income on average per one member of a household. The highest income 
is in the Riga region, the lowest – in the Latgale region. In 2008, the difference is 
191.08 EUR or 43.73% of the measure in the Riga region, until 2011 the difference 
decreases, but in 2012 it increases again and is 149.24 EUR or 38.51% of the 
measure in the Riga region, see Table 1. 

 
Table 1. Average composition of household disposable income by region  

(average per household member per month) during period 2008-2012, EUR  
(Authors’ calculations, using [11]) 

 Region 
Income 

Riga Pieriga Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale 

Total disposable 
income 

379.81 339.92 291.83 270.44 258.92 233.15 

 wages and salary 269.79 241.67 186.57 189.53 164.05 142.52 
 income from self-
employment 

12.56 9.33 12.89 8.15 13.50 10.25 

 income from rental of 
a property or land 

4.11 2.13 1.96 1.01 1.21 0.65 

 received transfers 100.20 90.79 94.58 73.45 83.36 82.57 
..social transfers 93.00 86.52 89.99 70.64 79.45 79.12 
..private transfers 7.20 4.27 4.59 2.80 3.91 3.46 
 other income 0.06 0.03 0.03 0.02 0.06 0.06 
 expenses decreasing 
total disposable 
income 

-6.91 -4.03 -4.20 -1.72 -3.26 -2.90 
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In all the regions the majority of the available income is formed by the income 
of paid employment, but the proportion of this income type differs – from 61% 
average in the Latgale region to up to 71% average in the Riga and Pieriga regions. 
The second largest group is received transfers that make up 26% average in the 
Riga and Pieriga regions and 35% average in the Latgale region. Moreover, here an 
opposite connection can be observed: the higher the income from paid 
employment, the lesser the part from the available income consisting of received 
transfers. It pertains, however, only to the income structure – if the income in the 
absolute sense is evaluated – there is direct, relatively close connection between 
the income of the paid employment and the amount of received transfers. 

As the majority of received transfers consist of social transfers, it means that in 
particular regions there are more pronounced socio-economic problems that are to 
be solved by state and municipalities via benefits and other types of support 
mechanisms. These support mechanisms are to be regarded only as short-term aid, 
it is more important to find and solve the causes of these problems. Moreover, as it 
can be seen by the average sum of received social transfers, they do not decrease 
the difference of residents’ income among regions. The reason for this is the 
calculation mechanism, based on the average income (e.g., the benefit in case of 
unemployment, sickness, and maternity benefit, etc.) or defining the minimal 
benefit sum that usually is lower than the average residents’ income in the state. 

It is also possible to judge about the level of residents’ welfare by comparing 
the contents and structure of household expenditure, see Table 2. 

 
Table 2. Average composition of consumption expenditure by region (average per 

household member per month) during period 2008-2012, EUR  
(Authors’ calculations using [11]) 

 Region 
Expenditure 

Riga Pieriga Kurzeme Zemgale Vidzeme Latgale 

TOTAL 347.22 282.45 250.09 243.10 239.03 229.20 
Food and non-
alcoholic beverages 

83.57 75.44 72.48 72.25 73.02 75.98 

Alcoholic beverages, 
tobacco 

11.33 9.21 9.42 8.54 7.91 8.10 

Clothing and footwear 21.91 15.01 13.27 12.62 12.45 17.78 
Utility payments and 
maintenance of 
household 

71.76 56.06 54.13 46.55 43.16 44.51 

Health 19.44 15.76 13.36 12.30 14.72 12.97 
Transport and 
communications 

60.62 56.99 44.55 48.60 47.33 35.06 

Recreation and culture 30.21 20.37 16.84 15.10 17.51 12.61 
Education 6.82 5.01 2.80 3.95 2.88 2.56 
Other goods and 
services 

41.56 28.61 23.23 23.21 20.05 19.63 
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The highest expenditure on 1 member of household is in the Riga region, the 
lowest – in the Latgale region. The obtained ranks coincide with the ranks of 
available income. It means that households take into account the sum of available 
income and the amount of income determines household consumption patterns.  

The amount of consumption expenditure is certainly affected by both the price 
level in the region and the key measures of the particular household (e.g., whether 
the dwelling is owned or rented, the number of children, daily habits etc.). The 
impact of household’s key measures is prevented using the average regional 
parameter. Whereas it is possible to prevent the impact of price level using the 
relative parameter – structure of expenditure (within one national economy, 
however, the differences of price level is not so pronounced that, e.g., residents of 
the Latgale region receive the same amount of leisure and culture by spending 2.4 
times less than residents of the Riga region). The connection of proportion of the 
available income and expenditure for food and non-alcoholic drinks – the higher 
the income, the lower the proportion. Thus households with lower income have 
lesser part of income for financing other needs – this connection can be observed in 
regard to expenditure for leisure and culture, as well as expenditure for education. 
The obtained results are logical and understandable: people tend to firstly satisfy 
the basic needs (food, dwelling) and only then – needs of a higher level, e.g., 
education, leisure, traveling. 

Comparing the available income and consuption expenditure a marked 
difference among regions concerning the possibility to make savings can be 
observed – in Pieriga region the income exceeds the expenditure by 57.47 EUR 
average, whereas in Latgale region – by 3.94 EUR average. 

Welfare of regions’ residents can also be characterised by comparing it with 
the average state parameters, using, e.g., poverty risk index. In the examined time 
period the average highest poverty risk index has been in the Latgale region (33%), 
whereas the lowest – in the Riga region (13%). The residents’ level of welfare 
among regions differs significantly, which is proved both by the absolute and 
relative parameters and poverty risk index. 
 
4. Impact of economic activity 

Gross domestic product (GDP) is a parameter that shows the value of 
produced goods and services within the region in a particular time period. 
Although many limitations and drawbacks for using this parameter are indicated 
(e.g., [12]), it is being used extensively to evaluate the economic activity and its 
changes in states and regions. In the examined time period 52.4% average of 
Latvia’s GDP has been produced in the Riga region, whereas the smallest 
proportion is made up by the Vidzeme region – 6.5%. 

As the statistical regions of Latvia are different in terms of the number of 
residents, GDP per person is a more objective parameter of characterising 
economic activity. It is also an important factor that affects the remuneration of the 
worker – the higher the added value, the higher remuneration is possible. In the 
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examined time period in the regions of Latvia a very close connection between the 
GDP per person and the income available for the household could be observed – 
within the margins of correlation quotient [0.79; 0.93], if evaluated by years. 
Consequently, the higher the region’s GDP per 1 person, the higher the available 
income. Analysis has been carried out using 1 year time shift, since the 
households’ income and especially work salary (which is their main source of 
income), in case of balanced national economy, increases after the increase in 
productivity and not vice versa. 

Evaluating within one region, the structure of GDP by region differs, so, for 
instance, in the Riga region the highest added value is made up of trade; transport 
and storage; lodging and catering; information and communication services – 
36% on average. Whereas in the Latgale region the largest part of added value 
(28% on average) is made up of state administration and protection; mandatory 
social insurance; education; health and social aid. However, the differences in the 
GDP structure does not explain the differences in residents’ income. Comparing 
the month’s gross salary by activity types in regions, it can be observed that in 17 
out of 19 types of activity the highest salary is in the Riga region, whereas in 18 
types of activity the lowest salary is in the Latgale region. It means that not the 
particular type of activity, but basically the region where the action is executed sets 
the amount of salary. Evaluating the national economy in general, the most active 
region economically is Riga – on average it produces 39%-63% from the whole 
added value in all types of activity, except for agriculture, forestry and fishery (in 
this type of activity the largest contribution pertains to the Zemgale region). Also 
in absolute terms, the highest added value in all types of activity, except for 
agriculture, forestry and fishery, is produced in the Riga region. Thus the 
difference in income among the regions can be considered justified if the principle 
“the higher the added valude – the higher the salary” is taken into account. 
However, without targeted activity to improve the situation it will only get worse, 
which will, in its turn, contribute to the decline in the level of welfare of 
ecnomically less active regions’ residents. 

Region’s economic activity can also be characterized by the number of 
econimically active statistical units (EASV). In this area differences among regions 
can be observed (the largest number in the Riga region is on average 3.9 times 
larger than the smallest in the Zemgale region), but it must be taken into account 
that EASV are very different by the type of activity, size, capability to create work 
places and other substantial factors. Therefore, the analysis of econimically acitve 
statistical units would make more sense. In the given time period two main 
differences among regions can be observed: the proportion of commercial 
companies in the Riga region makes up 70% on average, in the Pieriga region – 
46% of all EASV, wehereas in other regions – 23-30%. The proportion of self-
employed persons make up 49% on average in the Latgale region, 42% in the 
Vidzeme region, 41% in the Kurzeme region, 38% in the Zemgale region, whereas 
in the Pieriga region it is 34%, but in the Riga region – 20%. Although in the 
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examined period the EASV structure by size in the regions is relativley similar, the 
previously stated results, in comparison with residents’ income by region, allows 
one to conclude that commercial companies have considerable impact on 
increasing the level of residents’ welfare.  

Remuneration and thus the residents’ income, in large part, depend on the 
situation in the labour market, i.e., the demand and supply of work. If the work 
supply is higher than the work demand, two processes can be formed as a result: 
the decrease of salary and/or increase of unemployment level. Unemployment level 
is a parameter characterising both the region’s economic and social situations – if 
an able-bodied resident wants to work, but cannot find a job, added value is not 
produced and GDP per 1 person in the region can decrease. Higher unemployment 
level in a region means lower average household income and, accordingly, the 
lower level of welfare. 

In the examined time period, with approximately the same unemployment rate, 
the households’ available income differs significantly; e.g. in 2009 the 
unemployment rate in the Kurzeme region was 11%, the Pieriga region 11.2%, but 
the households’ available income in the Kurzeme region was lower by 57.46 EUR. 
Modelling linear connection between the proportion of job applicants and the 
available income, the gained results show that decrease of job applicants by 1% 
increases the available income differently – in the Riga region by 8.12 EUR, in the 
Pieriga region by 12.94 EUR, in the Kurzeme region by 7.92 EUR, in the Zemgale 
region by 5.57 EUR, in the Latgale region by 1.87 EUR and in the Vidzeme region 
by 1.09 EUR. In general, it can be explained by the methodology of calculating 
unemployment benefits – the benefit to be given is calculated in proportion with 
the insurance (working) length of service and in accordance with income from 
which the payments in case of unemployment are made. Thus the unemployment 
rate affects not only the differences in households’ income among  the regions, but 
also the income of existing households, and especially, in case of the change in the 
unemployment rate, the differences of income from paid employment among the 
regions affect the households’ income in future. 
 
5. Conclusions 

As a result of the research it is possible to conclude that among the Latvia’s 
regions there are significant differences in economic activity that considerably 
affect the income and welfare of the residents of the regions. Economically the 
most active region in Latvia is the Riga region. In the Riga region there is the 
largest number of EASV, the largest GDP per 1 resident and almost in all types of 
activity the highest added value is produced. As a result, in the Riga region there is 
the largest amount of household’s available income and consumption expenditure, 
as well as the lowest poverty risk index. Only the unemployment rate parameter is 
not the best in the Riga region, but, as it is determined by the performed analysis, 
the unemployment rate has only mediated effect on residents’ income. 

886



It is necessary to implement deliberative and determined regional policy that 
would promote the increase of economic activity in the other regions; taking into 
account the synergy of various social and economic fields, the low level of 
economic activity can only increase in the future. Low income of the residents 
result in lower households’ consumption, which, in its turn, means lower income 
for companies; thus it can negatively affect economic activity in the region. It is 
necessary to promote establishment and active activity of commercial companies. 
For sustainable national economy it is necessary to direct the development of 
regions in a positive direction: higher income – higher consumption – higher 
welfare – more active economic environment. 
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Abstract. This empirical paper seeks to examine the wage share in Latvia from 2008 to 
2013, applying detailed breakdown of national economy by sectors and industries, in order 
to investigate the impact of employment structure on the wage share and its alterations 
during a short-term period. The conducted research showed that an aggregate wage share of 
the whole economy mostly changed because of varying employment share rather than 
changing wage share inside the particular subdivision of national economy. 
Keywords: labour income, wage share, employment, national economy, structure, 
inequality.   
 
1. Introduction  

The world is slowly recovering from the recent crisis and prolonged 
recession, though economy and labour market are still far from sustainable 
positions. Nevertheless nowadays the world is also dealing with another major 
economic and social problem – inequality.  

Economists generally think of three similar rates of economic imbalances: 
inequality of wealth, income and consumption [1]. Income inequality is the most 
commonly used metric. The analysis of income inequality comprises studying 
disparities of income distribution among nations, as well as among social groups. 
Nowadays economists are more concerned about inequality within nations. In 
every society three parts can be marked out in the income inequality: inequality in 
labour income; inequality in the ownership of capital and the income to which it 
gives rise; and the interaction between these two terms [2]. In economics there is 
such a factor as labour share, which is considered to be a highly informative 
macroeconomic factor to explore, when analysing income inequalities within and 
across countries. 

In macroeconomics it is generally assumed that total value added is produced 
with two major input factors – capital and labour. Therefore, one part of value 
added is attributed to capital – capital share (it should be noted that in this case 
capital income includes corporate profit, net interest, rental income, and proprietor 
income), and another part is ascribed to labour input factor – labour share. The 
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labour income share is considered to be a good indicator of the extent to which 
national income (or GDP, or gross value added) is distributed among capital 
owners and workers. Thus, the labour income share is defined as the share of GDP 
or gross value added, which is paid to workers.  

The labour share or labour income share is also frequently called the wage 
share; however, there is a difference. While labour share includes all compensation 
to employees, the wage share takes into account only wages and salaries paid to the 
employed people. To our concern, as wages and salaries represent a considerable 
part of labour income and, consequently, disposable income, it is particularly 
necessary to make assessment of wage share and its changes. 

Furthermore, almost over the last three decades economists increasingly 
emphasize their attention to the widespread opinion of decreasing labour as well as 
wage income share’s in the total value added in favour of capital share during a 
long- and mid-term period.  

Moreover, nowadays economists are also concerned about the structure of 
national economy. As Stiglitz noted in his work [3], structural transformation of 
national economy has a big effect on developing sustainable economic strategy.  

Accordingly, this paper focuses on the examination of wage share, as the 
factor of income distribution, in Latvia from 2008 to 2013, applying division of 
national economy by three main sectors and ten groups of industries, in order to 
investigate the impact of employment structure on the wage share and its 
alterations during a short-term period. Methods applied – structure and dynamics 
analysis, comparison, decomposition and variable-weights apportionment method. 

 
2. Methodology. Measures of the wage share and its changes 

The labour income share can be calculated using data from national accounts. 
A widely used approach is to compute labour income share as the share of 
employee compensation in GDP, while employee compensation incorporates 
wages, salaries (in cash and in kind), all other bonuses and allowances, plus social 
contributions of the employer. Broadly speaking, the labour share measures the 
ratio of total labour compensation to gross domestic product In this paper the 
author used the wage share (WS) – the ratio of wages and salaries (W) paid to 
employees to GDP or value added (VA) where it was possible to obtain. 
Accordingly, for calculations of wage share the following basic formula was used: 

 
   (1) 

 
For almost two decades the debates about labour share’s measurements and 

its improvements have been appearing continuously (consequently about the wage 
share, too). As Kruger [4] and Gollin [5] pointed out, the main drawback of this 
basic computation method is that compensation for employees does not include the 
labour income of the self-employed, while a part of income earned by self-
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employed obviously represents the labour income. While such adjustment isn`t 
made, the wage share’s values are underestimated. Therefore, the author have 
adopted Gollin’s third adjustment [5] to the number of self-employed, as the third 
Gollin’s adjustment focuses on imputing employee compensation for those 
workers who are self-employed, and this adjustment implies that the self-employed 
command essentially the same wages as people who work as employees [5].  

Accordingly, TE is a number of total employment (employed people), but E – 
a number of employees, while the total employment (TE) comprises the number of 
employees (E) and self-employed (S), thus wage share adjusted by the number of 
self-employed (WSadj) for the whole economy, making decomposition of national 
economy on i sectors (i = primary sector, secondary sector, tertiary sector), either i 
industries, for each time period t, can be calculated using the following formula(2): 
 
               (2) 

 
In terms of this research the author applied the first part from the right side of 

the equation (2) for calculating wage share for total economy in the years 1995-
2014, while in the years 2008-2013 with decomposition of economy by sectors and 
industries, the author used the last part from the right side of equation (2). 

Furthermore, in order to understand how the structure of national economy 
impacted the income of and its distribution among employed people during the 
years 2008 – 2014, the weights were used. Considering the three concepts of 
inequality proposed by MIlanovic [6], the author took over the second concept, 
which implies that the difference of income inequality lies in the fact that the size 
of the population of the countries are taken into account. Thus, in contrast to the 
number of existing research papers, where labour share was applied, weighted by 
the share of value added (based on research of: de Serres et al. [7], Lawles [8], 
Giovannoni [9]), the author examined the wage share in the sectors and industries 
of national economy weighted by the share of employees in the corresponding 
subdivision of the economy. Furthermore, to have a better look at the composition 
of wage share’s changes a shift-share decomposition was also made, partially 
adopted methodology of Arpaia [10], de Serres et al. [7] and Giovannoni [9]): 
 

                 where               (3) 
 
 
 

In accordance with (3), the shift of wage share ( ) of specific 
subdivision i (which stands for the particular sector, or industry) of national 
economy, in time period t, results from the changes of sectoral labour share 

 when sector’s weights (  – average change of weights, employment 

Effect of changing 
sector’s weights 

Effect of share’s 
varying within sector 
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share, where E-number of employees in the corresponding subdivision, TE – total 
number of employees in the economy) remain constant. On the other hand, the 
shift of wage shares ( ) can occur from changes in sector’s weights , 
while the wage share remains constant ( - average wage share). In other words, 
the first summand represents changes of the wage share in the sector, while the 
second summand – the effect of a change in employment structure in the economy. 
This method of decomposition could be applied to the whole economy, as well as 
to the division of national economy by sectors or industries. 

In order to conduct the research of wage share and its changes in Latvian 
national economy, the data was obtained for the years of 1995-2014 with precise 
analysis of the years 2008-2013. In order to conduct a validation research, a 
statistical data of GDP, value added and employment was mainly received from the 
State Committee on Statistics of Latvia.  

Furthermore, the structure of national economy accordingly to C. Clark’s 
division by the three sectors (agriculture, industry and services or the primary, 
secondary and tertiary sectors) was used in this paper, being the most applicable 
and traditional in economics. While to getting a more comprehensive assessment of 
the wage share in Latvia, the decomposition of national economy by ten groups of 
industries in terms of NACE Rev.2 was also made.  
 
3. Latvian GDP and labour income in 1995-2014 

Latvia has been an independent country for almost twenty five years and for 
more than ten years it is a member-state of the European Union. During this period 
Latvia has undergone considerable changes on its way of development and growth. 
The first decade of the reestablishment of independence was marked as time of 
extensive economic, social and political changes. 

In the early 1990s Latvian industrial sector experienced major problems in 
comparison with agriculture and services. Along with the reestablishment of 
independence Latvia and specifically industrial sector lost its main channels of raw 
material resources and sales area of the former Soviet Union. Moreover, the 
obsolete industrial equipment and technologies impeded manufacturing of modern 
production that would meet global demand standards. Thus, industrial production 
declined sharply, causing high unemployment [11]. During this period importance 
of agriculture in the structure of Latvian national economy in terms of output and 
number of employees also declined, while the services experienced the raise of 
significance [12]. These changes, as well as high unemployment and sharp growth 
of inflation in the mid-1990s, the development of banking system and its crisis in 
1995 and crisis in Russia in 1998, also reflected in the volume of Latvian GDP (see 
Fig. 1). 
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Fig. 1. GDP and Wages & salaries (at basic prices of 2010), in millions of euros, in the years 
1995-2014, and growth rate as change from the previous year, in % [Source of data for 
calculations: 13] 

Latvian GDP showed a hardly notable growth only around of the 2000s. 
Latvian GDP, as the main indicator of economic situation and growth, represented 
a raise after Latvia became a member-state of the European Union (in 2004 GDP -
18,0 millions of euros, but in a year GDP increased to 20,6 million of euros). 
Although, the recent crisis heavily affected Latvia, when GDP from its peak value 
at 27,3 millions of euros in 2007, in two years GDP declined to 17,0 millions of 
euros. Along with GDP changes, the amount of wages and salaries of employees 
changed as well, which forms a notable part of labour income and plays the main 
role in the spending of the household. The peak value of gross wages and salaries 
was observed in 2007 – 10,2 millions of euros were paid to employees. Although, 
it is obvious from the data of Fig.1 that the amount of wages and salaries did not 
diminish over the corresponding period – that is the changes of wages and salaries 
were comparable to GDP fluctuations.  Nevertheless, despite the fact that GDP 
growth already recommenced in 2010, the amount of  wages and salaries paid to 
employees continued to drop till 2011, and only in 2012 it increased by 5,2% in 
comparison with the previous year (see Fig.1) 

As the author used the data for GDP calculations at basic prices, applying 
GDP deflator (in 2010 = 100 point), according to Fig.1 it can be observed that at 
the beginning of the observation period GDP and wages and salaries drop by 4,8% 
and 4,77% respectively (though the data at market prices [13] would display an 
increase, due to high inflation rates during that period – in 1996 prices increased by 
17,5% in comparison with the previous year [11]). Furthermore, the data of Fig.1 
confirm that during the research period growth the growth rate of labour income 
was negative due to obvious economic issues in Latvia: to the early 2000s – while 
economic transformation after the renewal of independence, and during the crisis 
of 2008-2011, otherwise the growth rate of wages and salaries was positive. The 
growth rates of wages and salaries in pre-crisis years were even higher than the 
growth rates of GDP, for instance, in 2007 the growth rate of gross wages and 
salaries was 26.3%, while GDP increased by 17.2% in comparison with the 
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previous year – such things as rapid rise of wages that did not correspond to the 
productivity growth concerned by almost all economists during that period and the 
years after. 
 
4. Wage share  in Latvian national economy 

Regarding the described facts in the previous section, it is evident that the 
cyclical growth and decline of GDP affected also the wage share and its 
fluctuations.  According to the section 2 of this paper, the system of national 
accounts does not consider compensation of self-employed as labour income, while 
it partially represents a labour income. Therefore Fig.2 displays both the 
unadjusted wage share to the number of self-employed in the economy and the 
adjusted wage share, and the difference is obvious. The highest rate of both 
adjusted and unadjusted wage share was observed in Latvia in 2008 – 45,2% and 
40,6% respectively. However, during the next two years the wage share decreased 
to 32,6% and 36,7% in 2011. This decline is also visible from unadjusted wage 
share`s negative growth rates (Fig. 2). As well, the highest distinction of wage 
shares was in late-1990s, while as time goes by a distinction became restrained – a 
number of self-employed declined (in 1997 – 193,6 thousands, in 2011-97,7 
thousands). At first, this can be explained with the structural transformation of 
national economy, and, secondly, the negative impact of crisis also appeared in 
reduction of total employment. While regarding prevalent concern of wage share 
decline, during the observed period such decline in Latvia was not evident (see Fig. 
2).  
 

 
Fig. 2. Wage share (% of GDP) in the whole economy adjusted and unadjusted to the 

number of self-employed, and unadjusted wage share`s growth rate (in comparison with the 
previous year, in %), in 1996-2014 [Source of data for calculations: 13] 

Referring to the number of self-employed, its number differs in the sectors of 
national economy; therefore, there is an apparent distinction of adjusted and 
unadjusted wage share in the sectors of national economy (Fig. 3). While unadjusted 
wage share (Fig.3. a) in the primary and tertiary sectors were approximately at one 
level (in 2014 32,1% and 29,7%, accordingly), and slightly lower in the secondary 
sector (25,0%), after applying weights to the wage share (Fig.3. b),  the data has 
changed visibly. 
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Fig. 3. a) Wage share (%) unadjusted to self-employed, b) Wage share (%) adjusted to the 

number of self-employed, in the main sectors of national economy, in 2008-2014  
[Source of data for calculations: 13] 

In the primary sector the wage share increased to 62% in 2014, while in 2009 it 
peaked at 74,8%. However, in the other sectors it did not rise much: in the secondary sector 
– 27,6%, in the tertiary – 32,5%. First of all, it is obvious that self-employed are mostly 
engaged in less capital intensive industries (primary sector), nevertheless, the other sectors 
also engaged self-employed, but to a less degree. Secondly, this adjustment allows 
evaluating income distribution among workers more completely. While examining the wage 
share of the whole Latvian economy and understanding which sector contributes more, there 
was calculated an average weighted by the share of total employment in the corresponding 
sector (Fig. 4): 
 

 
Fig. 4. Adjusted wage share (%) weighted by the number of employed in the corresponding 

sector, in 2008-2014 [Source of data for calculations: 13] 
According to the data of Fig.4, to labour in average was assigned about 1/3 of 

the value added. The greatest influence on the average wage share in the national 
economy had the tertiary sector – its impact on the average wage share was almost 
three times greater than the impact of the secondary sector. The obtained results 
corresponds to the structure of national economy. Nevertheless, the tertiary sector 
comprises more industries than others sectors. Therefore, in order to investigate the 
impact of employment structure on the wage share and its alterations more entirely, 
was conducted a further division of national economy by 10 groups of industries. 
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Fig. 5. Adjusted wage share (%, in 2008-2013) and employment share (%, in 2013) in the 

industries (A-S) of national economy [Source of data for calculations: 13] 
During the research period the distribution of labour income across industries 

of Latvian economy was rather different. The highest wage share was in 
agriculture, forestry and fishing (A), about 57-60% (see Fig. 5). As previously 
discussed, this disparity occurred because of the large number of self-employed in 
this subdivision of national economy. The next followed education (P) and human 
health and social work activities (Q) with wage share of 48-50% and 45-52%, 
accordingly. However, it should be noted that these industries in 2013 employed 
only 10% and 6% of total number of employed, correspondingly. Consequently, it 
means that a minor part of labour force got higher return on their labour input. 
Though, trade, accommodation and food service activities (G, I) with the wage 
share of 24-27,7%, in 2013 engaged the most – 18% of employed, while on the 
other side, these industries would be more appealing to capital owners as the 
capital share is higher there than in the others industries of national economy. In 
addition, the lowest wage share of 13-18% over the research period was recorded 
in financial, insurance, scientific and administrative activities; real estate activities 
(K-N), while the share of employment was 11%. Regarding the industries that 
comprises secondary sector: industry and energetic (B-E) that accounted for 16% 
of employed in 2013, while the wage share during the research period declined 
from 35,3% to 29,9%; and construction (F) – employment share was 8%, but wage 
share varied between 39%-30%. 

 
5. Decomposition of the aggregate adjusted wage share`s change  

Furthermore, in order to evaluate the effect of the wage share`s and 
employment structure`s changes in the industries of national economy on the 
alteration of the aggregate wage share of national economy, a decomposition of 
changes was made by two effects (see Fig. 6). During the research period from 
2008 to 2013, the aggregate adjusted wage share of the total economy increased by 
7.88%. 
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Fig. 6. Decomposition of aggregate adjusted wage share's change from 2008 to 2013 in the 

industries (A-S) of national economy  [Source of data for calculations: 13] 
The main part of this rise (11%) was due to the changes in the weights that is 

because of reallocation of labour force among industries. While an overall effect of 
varying shares within industries was negative (-3,1%), the positive effect of 
changing industry`s weights was observed in transportation, storage, information 
and communication (H, J); financial, insurance, scientific and administrative 
activities; real estate activities (K, N); education (P); human health and social 
work activities (Q). A positive aggregate change of wage share was also observed 
in these industries. While in agriculture, forestry and fishing (A); industry and 
energetic (B-E); construction (F); trade, accommodation and food service 
activities (G, I); Public administration and defence; compulsory social security 
(O); others services (R, S) the change of both wage share and employment share 
was negative. Positive change of wage share was only in financial, insurance, 
scientific and administrative activities; real estate activities (K, N) and education 
(P) 3,5% and 1,4% respectively. In trade, accommodation and food service 
activities (G, I) an aggregate change was also negative (-2,14%), which was mostly 
because of the wage share decrease (-1,6%), while dropping of employment 
accounted for -0,6%. The highest decline of the wage share was observed in 
industry and energetic (B-E). These results can also be explained by the overall 
economic situation in Latvia. In 2008 there was observed a relatively small decline 
of the economic activity and the data of the GDP in 2013 approved that economy 
still had not returned to the pre-crisis level. 
 
6. Conclusions 

 Despite the widespread opinion that in a long-term period the wage share 
decreases, in Latvia during a short-term period unadjusted and not weighted wage 
share was approximately constant in values, that is, if a decrease was observed, it 
was mostly associated with the cyclical changes of the economy.  

According to the made analysis, it is possible to conclude that the higher rate 
of wage share in value added is ascribed to the primary sector (around 60%).  It 
also results from the large part of self-employed in agriculture. While in the 
secondary and tertiary sectors the wage share is around 30%.  
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However, as the main part of employees is engaged in the services, this sector 
also affects an average wage share of the economy the most. While applying a 
more detailed breakdown of national economy by industries, it was observed that 
industries with relatively high wage shares engaged relatively low share of 
employees (public administration and defence; compulsory social security; 
education; Human health and social work activities). Furthermore, in some 
industries of the service sector with relatively small wage share were employed 
more people (trade, accommodation and food service activities; transportation, 
storage, information and communication; financial, insurance, scientific and 
administrative activities; real estate activities), which, consequently, means that a 
minor part of labour force got higher return on their labour input. 

The conducted analysis also displayed that during the research period an 
average wage share of the whole economy mostly changed because of reallocation 
of employees from the agriculture and industry to the services. As well positive 
aggregate wage share changes were observed only in almost all industries of the 
tertiary sector, while in agriculture, industry, construction, trade and public 
administration industries there was a negative effect of wage share`s changes. 
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Abstract. This article deals with the theoretical aspects and practical problems  of long term 
tangible assets accounting. The key problems investigated are: legislation of long term 
tangible assets accounting and accounting policy, advantages and disadvantages of different  
long term tangible assets depreciation calculating methods, practical problems of long term 
tangible assets evaluation. On the grounds of the theoretical  and practical  long term 
tangible assets accounting aspects investigation the methodology  and the model   of long 
term tangible assets accounting are presented. 
Keywords: Assets, long term tangible assets,  accounting, methodology. 
 
1. Введение 

Актуальность исследования. Для успешной деятельности любого предприятия 
необходимы определенные условия, в том числе и материальные. Важную роль 
играет долговременное материальное имущество – здания, машины, специальное 
оборудование. Поэтому учету этого имущества должно уделяться особое внимание – 
учет должен быть системным, выполняться в соответствии с общими принципами 
бухгалтерского учета и законами страны, а также нормативными актами, быть 
точным и правильным.  

Объект исследования – бухгалтерский учет долговременного материального 
имущества предприятий Литвы.  

Цель исследования – провести анализ и выявить проблемы учета 
долговременного материального имущества (ДМИ) и сформировать модель 
бухгалтерского учета долговременного материального имущества. 

 
Задачи исследования:  

1) Выявление сущности ДМИ и важности его классификации. 
2) Анализ и оценка способов определения стоимости ДМИ. 
3) Исследование и оценка учета приобретения, износа и ликвидации ДМИ. 
4) Формирование модели бухгалтерского учета долговременного материального 

имущества. 

898

mailto:gailuteg@yahoo.com


Методика исследования. Методами логического абстрагирования и 
моделирования, сравнения, графического метода раскрыта политика учета, проведен 
анализ достоинств и недостатков методов расчета стоимости и износа ДМИ, 
исследованы и оценены проблемы учета ДМИ и сформирована модель 
бухгалтерского учета долговременного материального имущества. 

2. Сущность и классификация долговременного материального имущества 
С точки зрения экономики имущество – это всё, что имеет ценность и является 

чьей-то собственностью: это экономические ресурсы, которыми экономический 
субъект распоряжается и надеется получить определенную выгоду в будущем. В 
Международных стандартах финансовой отчетности (2007) имущество определяется 
как контролируемые предприятием ресурсы, которые получены в результате 
прошлых событий и от использования которых предприятие планирует получить 
экономическую выгоду в будущем. Можно утверждать, что имущество – это 
экономические ресурсы, которые обязательно обладают следующими 
характеристиками: 1) наличие собственника; 2) способность приносить 
экономическую выгоду в будущем; 3) определенная денежная стоимость.  

В 12-ом Стандарте бухгалтерского учета предприятий (СБУ) «Долгосрочное 
материальное имущество» (2010) сказано, что ДМИ – это материальное имущество, 
которое отвечает следующим условиям: а). предназначено для производства товаров, 
предоставления услуг, для сдачи в наем или административной деятельности; b). 
предполагается использовать более одного года; c). себестоимость приобретения 
(производства) имущества не меньше установленной предприятием стоимости 
единицы ДМИ. Аналогично ДМИ определяется в Законе о налоге на прибыль 
Литовской Республики (2010). 

Автор данной статьи, обобщив имеющиеся в литературе определения ДМИ, 
приходит к выводу, что к ДМИ должно относиться имущество, которое соответствует 
критериям, перечисленным в Рис. 1.  
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Рис. 1. Критерии отнесения имущества к 
долгосрочному материальному имуществу 

 
Само собой разумеется, что только данные, который сгруппированы по 

определенным признакам могут быть полезны управляющим и другим 
пользователям учетной и отчетной информации. Долгосрочное материальное 
имущество является составной частью долгосрочного имущества. Оно может 
быть классифицировано по различным признакам. По роли в деятельности 
предприятия ДМИ можно разделить на недвижимое и движимое имущество. 
Недвижимое имущество – это земля и связанные с ней объекты, чьё 

Критерии отнесения имущества к долгосрочному 
материальному имуществу 

 

Использование в деятельности предприятия более одного 
года 

Предприятие обоснованно предполагает получить от 
имущество экономическую выгоду в будущем 

Предприятие может обоснованно установить 
себестоимость приобретения (производства) имущества, 

которая не меньше минимальной себестоимости ДМИ, 
установленной предприятием для данной группы 

имущества 

Имущество приносит доход не меняя своего физического 
состояния и постепенно теряет свою ценность 

(изнашивается) 

Предприятию передан риск, связанный с имуществом 
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местонахождение нельзя изменить без смены назначения их использования 
или без снижения их ценности. Движимое имущество – это имущество, 
которое можно переместить из одного места в другое без изменения его 
сущности и основного предназначения или без снижения его ценности.  

Недвижимое имущество иногда еще называют пассивным, так как оно 
непосредственно не участвует в производственном процессе или в 
реализации, а лишь создает условия для этих процессов. Движимое 
имущество непосредственно используется в деятельности предприятия и 
поэтому его еще называют активным имуществом. Эта классификация также 
важна потому, что недвижимое имущество предприятий облагается налогом 
на недвижимое имущество предприятий и организаций (Закон о недвижимом 
…, 2010).  

Предприятие регистрирует имеющееся ДМИ в отчетности разделенное 
по его функциональному назначению. ДМИ на балансе предприятия 
представляется в порядке возрастания ликвидности (скорости возможности 
превращения этого имущества в наличные деньги) имущества. В первую 
очередь в перечне перечисляется недвижимое имущество – земля, здания и 
строения, передаточные устройства, а затем движимое имущество – машины 
и оборудование, транспортные средства, другое оборудование, приборы, 
инструменты, неоконченное строительство и другое ДМИ и инвестиционное 
имущество. Инвестиционное имущество состоит из земли и зданий. В 
вышеуказанных статьях земли, зданий и строений показывается земля и 
здания, используемые предприятием для производства продукции или 
продажи товаров. К инвестиционному имуществу причисляется такая земля 
и такие здания, которые дают предприятию экономическую выгоду не в 
результате использования в целях производства или администрирования, а 
сдаются в аренду или не используются в ожидании прироста их стоимости.  
Инвестиционное имущество причисляется к долгосрочному, так как если 
предприятие приобретает земельные участки или здания, а также помещения 
с целью получения прибыли от краткосрочного повышения цены 
(спекуляции), такое имущество должно быть показано как краткосрочное 
вместе с запасами (12 СБУ, 2010). В балансе предприятия ДМИ 
группируется по его виду и функциональному предназначению, поэтому 
имущество одного вида, независимо от того, приобретено ли имущество 
предприятием или арендовано, или подарено, будет показано в одной графе. 
Однако для аналитической отчетности предприятию полезно будет иметь 
информацию о характере возникновения собственности ДМИ.  

По типу собственности имущество можно разделить на 1). 
принадлежащее предприятию, 2). арендованное и 3). полученное в дар. 
Полностью принадлежащее предприятию имущество – это приобретенное 
на средства предприятия и по праву собственности принадлежащее 
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предприятию имущество. Предприятие может им свободно распоряжаться, в 
том числе и продавать. Поэтому только такое имущество может быть 
залогом, если предприятие, к примеру, получает кредит в банке. Имущество, 
принадлежащее предприятие на основании простой аренды или лизинга, не 
является полностью принадлежащим предприятию. За арендованное 
имущество нужно платить арендную плату. В договоре об аренде 
предусмотрены условия его использования, ремонта, передачи, которые 
предприятие обязано выполнять. Поэтому в отчетности важно выделить 
арендованное имущество в отдельную группу, чтобы было видно, как 
соблюдаются условия, связанные с его использованием. Без сомнения, 
арендованное имущество не может быть гарантом предприятия при 
получении кредитов, так как право собственности не принадлежит 
предприятию. Полученному в дар имуществу также свойственны некоторые 
особенности. Полученное в дар, а не заработанное самим предприятием 
имущество в первую очередь должно сигнализировать владельцам и другим 
пользователям отчетности, что это имущество не может быть связано с 
успешной деятельностью предприятия или ее стабильным финансовым 
положением. С другой стороны, при дарении могут быть поставлены 
определенные условия. Ведь дар получает не физическое лицо, а 
предприятие. При этом имеется в виду, что оно выполняет определенные 
функции (другими словами, дарители ожидают, что данное имущество будет 
использовано в деятельности предприятия, что его не поделят между собой 
владельцы или руководители предприятия).   

По способу приобретения ДМИ классифицируется на еще более мелкие 
группы: 1). имущество, приобретенное у третьих лиц, 2). произведенное 
имущество, 3). имущество, инвестированное акционерами, 4). имущество, 
приобретенное в результате финансовой аренды и 5). подаренное имущество. 
По мнению автора статьи, классификация по способу появления 
(приобретения) является важной при оценке приобретенного имущества. На 
какие группы будет разделено имущество зависит от политики отчетности 
предприятия.  

Кроме того, ДМИ по его использованию на предприятии разделяется на: 
1). участвующее в деятельности предприятия, 2). не используемое в 
деятельности предприятия (ненужное, находящееся в ремонте или в резерве), 
3). социального назначения (клубы, бани, общежития и т.п.) и 4). сданное в 
аренду другим предприятиям. Данное разделение также важно, так как с 
учетом характера использования имущества применяются различные методы 
учета износа данного имущества: в затраты за отчетный период нет никакого 
смысла вносить затраты от износа неиспользуемого имущества, так как их 
нужно внести в тот период, когда при использовании данного имущества 
будут заработаны доходы. В то время как затраты от износа имущества 
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социального назначения правильно связать с доходами, зарабатываемыми 
при использовании этого имущества (например, с доходами от аренды 
квартир или общежитий). Если социальными объектами работникам 
разрешается пользоваться бесплатно, то его износ есть не что иное, как 
заработная платы, выплаченная «натурой». Затраты на обслуживание 
сданного в аренду имущества должны сравниваться не со всеми 
заработанными предприятием доходами, а только с теми доходами, которые 
получены от аренды этого долгосрочного имущества.  
 
3. Методика учета долгосрочного материального имущества 

Вместе с приобретением долгосрочного материального имущества 
начинается его бухгалтерский учет, поэтому методика оценки данного 
имущества очень важна для дальнейшего учета имущества, а стоимость 
приобретения влияет на все операции по учету имущества, связанные с его 
использованием, финансовый анализ и подсчет налогов. На основании СБУ 
используются разные способы оценки (2008). Результаты анкетирования 
показали, что на предприятиях Литвы доминирует оценка по стоимости 
приобретения (77,6 %).   

На основании 12-го СБУ стоимость приобретения долгосрочного 
материального имущества устанавливается путем прибавления к 
выплаченной или надлежащей к выплате продавцу сумме денег всех 
связанных с покупкой не подлежащих возврату налогов, транспортных 
расходов, подготовке к эксплуатации и других прямых расходов, связанных с 
приобретением имущества.  Издержки в ходе эксплуатации в стоимость 
долгосрочного материального имущества не включаются (12-ый СБУ, 2008). 
В стоимость приобретения долгосрочного материального имущества не 
включается налог на добавленную стоимость, кроме случаев, когда налог на 
добавленную стоимость не подлежит возврату. Такой не подлежащий 
возврату налог предприятие может внести в стоимость приобретения 
имущества, а также может (но не обязано) внести в расходы деятельности 
предприятия за отчетный период. Всё зависит от выбранной предприятием 
политики учета, которая должна применяться последовательно ко всем 
аналогичным операциям.  

В методических рекомендациях к 12-му СБУ «Долгосрочное 
материальное имущество» (2009) отмечается, что все торговые скидки и 
льготы должны быть вычтены из стоимости приобретения ДМИ. С точки 
зрения методики – это правильная установка, однако практически – нет, так 
как нередко часть приобретаемого имущества, например, компьютеры, из-за 
этой установки не отвечает одному из критериев, применяемых к ДМИ, – 
предусмотренной минимальной ценности, а вместе с тем и не отражает 
настоящей ценности имущества. На основании 12-го СБУ в стоимость 
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приобретения ДМИ не включаются проценты. Они признаются расходами за 
соответствующий период.  

Согласно 12-му СБУ себестоимость производства ДМИ устанавливается 
путем прибавления к стоимости приобретения основного сырья, материалов, 
комплектующих изделий, использованных при производстве имущества, 
стоимости непосредственных производственных и косвенных (добавленных) 
производственных затрат, сопряженных с процессом производства этого 
имущества до начала его эксплуатации. Стоимость имущества, постройка 
которого осуществляется силами предприятия, устанавливается по тем же 
принципами, что и в случае приобретения имущества. Если предприятие 
производит похожее имущество на продажу, то себестоимость имущества 
производимого для себя должно совпадать с себестоимостью имущества, 
производимого на продажу. Если при постройке (производстве) имущества 
своими силами появляются дополнительные (сверхнормативные) затраты на 
материалы и рабочую силу, то они не включаются в себестоимость 
имущества. Эти затраты признаются затратами деятельности за отчетный 
период. В себестоимость не включается и внутренняя прибыль предприятия, 
если такая образуется.  Предприятие может не только приобрести или 
произвести долгосрочное материальное имущество, но и получить другими 
способами, например, в форме имущественного взноса, в дар, в результате 
обмена и т.п. При оценке имущества, приобретенного таким образом, его 
учетная стоимость не может быть выше его реальной стоимости. “Реальная 
стоимость – сумма, за которую можно обменяться имуществом или 
услугами или за которую могут быть зачтены взаимные обязательства между 
независимыми сторонами, которые планируют купить или продать 
имущество или учесть взаимное обязательство” (12-ый СБУ, 2008). 

Если предприятие получает долгосрочное материальное имущество как 
имущественный взнос от владельцев, то стоимость приобретения этого 
имущества включает стоимость имущества, утвержденную на собрании 
владельцев или одним владельцем, а также все затраты, связанные с его 
регистрацией и подготовкой к эксплуатации. Стоимость имущества, 
полученного в форме имущественного взноса, также не может превышать 
реальную стоимость этого имущества.  

Предприятие может получить долгосрочное материальное имущество 
безвозмездно, то есть имущество предприятию могут подарить. Стоимость 
приобретения данного имущества состоит из указанной в договоре дарения 
(или аналогичном документе) стоимости имущества, а также затрат, 
связанных с получением этого имущества и подготовкой его к эксплуатации. 
В этом случае стоимость подаренного имущества также не может превышать 
реальную стоимость этого имущества. Если в договоре о дарении стоимость 
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данного имущества не указана, ее определяет само предприятие с учетом 
реальной стоимости подаренного имущества. 

Долгосрочное материальное имущество может быть приобретено в 
обмен на другое имущество.  

В  12-ом СБУ (2008) установлено, что за основу при определении 
стоимости приобретения имущества, полученного в результате обмена, 
может быть принята не только остаточная (балансовая) стоимость 
имущества, но и установленная в договоре об обмене стоимость имущества. 
Поэтому при обмене имуществом может быть и получена прибыль, и 
понесены убытки (если остаточная стоимость отличается от указанной в 
договоре).  Остаточная (балансовая) стоимость имущества принимается за 
основу подсчета себестоимости только в том случае, если обменивается 
имущество идентичного или похожего назначения. Если в договоре об 
обмене не указана стоимость имущества, а обменивается долгосрочное 
материальное, нематериальное или финансовое имущество другого 
назначения, то стоимость приобретения полученного в результате обмена 
имущества будет состоять из реальной стоимости отдаваемого имущества и 
всех затрат, связанных с обменом данного имущества, понесенных до 
момента начала эксплуатации имущества. Когда в договоре об обмене 
прописаны расчеты как имуществом, так и деньгами, считается, что 
обменивается имущество различного назначения.  

По мнению автора данного исследования при оценке долгосрочного 
материального имущества путем установления его реальной стоимости 
создаются условия для более объективной оценки будущих денежных 
потоков, так как реальная стоимость отражает реальную рыночную 
информацию, а также позволяет гораздо лучше сравнивать имущество и 
поэтому создает лучшие условия для его анализа, однако реальная стоимость 
показывает не сумму реального договора, а условную сумму договора, 
которая может значительно отличаться от реальной суммы, кроме того 
установление реальной стоимости требует дополнительных затрат, 
направленных на оплату услуг оценщиков и аналитиков, сбор информации 
для анализа. 

Согласно положениям 12-го СБУ «Долгосрочное материальное 
имущество», с учетом выбранной политике отчетности долгосрочное 
материальное имущество в документах финансовой отчетности может быть 
показано одним из нижеследующих способов: 1). по стоимости 
приобретения; 2). по стоимости после переоценки (не действует для 
инвестиционного имущества); 3). по реальной стоимости (действует для 
инвестиционного имущества). 

Первый способ является аналогичным распространенному в практике 
бухгалтерского учета до принятия 12-го СБУ - долгосрочное материальное 
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имущество в отчетности регистрировалось по стоимости приобретения, а в 
финансовой отчетности показывалось по стоимости приобретения с вычетом 
накопившегося износа и снижения стоимости данного имущества. 

Если в политике отчетности предприятия установлено применение 
способа переоценки имущества, долгосрочное имущество в отчетности 
регистрируется по стоимости приобретения, затем он переоценивается 
(балансовая стоимость имущества увеличивается или снижается до реальной 
стоимости имущества) и в отчетности регистрируется изменение стоимости.  
В финансовой отчетности имущество показывается по переоцененной 
стоимости с вычетом сумм накопившегося износа и снижения стоимости 
данного имущества. Если в политике учета долгосрочного материального 
имущества предусмотрена переоценка долгосрочного материального 
имущества, то переоценка должна проводится периодически, но не реже, чем 
раз в пять лет. Если реальная стоимость долгосрочного материального 
имущества значительно изменяется, то такое имущество нужно 
переоценивать чаще. Если переоценивается единица долгосрочного 
материального имущества, то переоценке должны подвергнуться все 
объекты данной группы долгосрочного материального имущества, к которой 
относится данная единица.  

Всё имущество, принадлежащее к одной группе долгосрочного 
материального имущества, должно проходить переоценку одновременно.  

Перед составлением финансовой отчетности необходимо оценить, есть 
ли причины для снижения стоимости долгосрочного материального 
имущества, кроме того, нужно определить постоянство и значительность 
установленных причин, так как если причины снижения стоимости 
имущества являются временными и незначительными, то окупаемую 
стоимость считать не надо и стоимость имущества не будет снижена. 

Причины, из-за которых возможно снижение стоимости имущества, 
могут быть внешними и внутренними. В 12-ом СБУ приводятся некоторые 
примеры внешних и внутренних причин. Примеры внешних причин: 
значительно снижается рыночная стоимость имущества; на рынке, в 
технологичной, экономической или правовой сферах происходят или могут 
произойти изменения, которые негативно повлияют на предприятие; 
изменяется рыночная процентная ставка и поэтому дисконтная норма 
изменяется так, что значительно снижается окупаемая стоимость имущества. 
Примеры внутренних причин: имущество технологически устаревает или 
приходит в негодность; планируется передать, уменьшить или прекратить 
использование имущества; данные внутренней отчетности показывают, что 
экономическая выгода от имущества гораздо меньше, чем ожидалось. Если 
предприятие, оценив все причины, решает снизить стоимость долгосрочного 
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материального имущества, сумма снижения стоимости признается убытком 
за отчетный период по причине снижения стоимости имущества. 

Методика учета приобретения ДМИ – это система формирования 
(регистрации, классификации, систематизирования и предоставления), 
придерживаясь требований учетной политики предприятия, информации о 
приобретенном (закупленном, произведенном, полученном в дар), 
ликвидированном предприятием имуществе и рассчитанном износе этого 
имущества. 

На предприятиях Литвы для учета используется достаточно большое 
количество форм документов. Их разнообразие усложняет ведение 
первичного учета, тем более, что множество документов учета должны 
заполнить не бухгалтеры, а работники других сфер деятельности. Особо 
нужно сказать о первичном учете долгосрочного материального имущества, 
порядок которого в последние десятилетия фактически не менялся. 
Необходимо искать возможности для снижения количества форм документов 
для этого вида учета. Это могут сделать сами предприятия, так как 
большинство из этих документов заполняется в свободной форме. 

При выборе документа для первичного учета важен не столько вид 
имущества, сколько вид операции, выполняемой с ним, способ организации 
учета на предприятии. Поэтому документы учета долгосрочного имущества 
условно можно сгруппировать следующим образом: 1). документы 
приобретения и начала эксплуатации долгосрочного имущества; 2). 
документы подсчета износа долгосрочного имущества; 3). документы 
периодических проверок и инвентаризации долгосрочного имущества; 4). 
документы передачи или ликвидации долгосрочного имущества. 

При регистрации приобретенного долгосрочного материального 
имущества в документах учета важно точно установить момент 
приобретения. Обычно он устанавливается в договорах о купле-продаже. 
При приобретении имущества операция по купле-продаже, если в договоре 
нет дополнительных условий (например, испытания, монтаж и т.д.), 
отождествляется с передачей имущества покупателю или его доверенному 
лицу (например, транспортной компании). В Гражданском кодексе указано, 
что возникновение права собственности на недвижимое имущество 
совпадает с моментом приобретения данного имущества – право 
собственности на недвижимое имущество переходит к покупателю с 
момента передачи имущества (Гражданский кодекс ..., 2000). 

По мнению автора, самым важным является собрать качественную 
отчетную информацию о различных типах долгосрочного материального 
имущества предприятия. Содержание аналитических счетов выбирает само 
предприятие детализируя 12-ый счет. Поэтому это не должно быть объектом 
долгих дискуссий. Обобщая научную и методическую литературу о 
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методике учета приобретения ДМИ можно сделать следующие выводы: 1). 
при регистрации ДМИ в отчетности важно точно установить момент 
приобретения. Этот момент обычно установлен в договорах; 2). нужно 
правильно выбрать способ оценки приобретаемого ДМИ; 3). представленная 
в образцовом плане счетов номенклатура счетов ДМИ отличается особенной 
многозначностью. Поэтому нужно рационально разделить ДМИ на группы 
по типу имущества и точно выделить аналитические счета, которые 
предоставили бы возможность собрать всю нужную информацию об 
имеющимся и вновь приобретенном имуществе.  

Очень важно вовремя и правильно зафиксировать в финансовой 
отчетности операции с долгосрочным имуществом, так как это имеет 
непосредственное и долговременное воздействие на результаты 
хозяйственной деятельности предприятия – на прибыль или убытки. Само 
понятие «Долгосрочное материальное имущество» уже говорит о том, что 
это имущество будет использоваться в деятельности предприятия более 
одного года. Каждый год в ходе использования этого имущества часть его 
стоимости списывается, т.е. ДМИ изнашивается. 

Процесс износа ДМИ только на первый взгляд может показаться 
простым. На самом деле это сложный и неоднозначный процесс. В этом 
процессе всегда важен компонент договоренностей и условности, поэтому 
без серьезной теоретической подготовки изобразить этот процесс средствами 
бухгалтерского учета не удается. Долгосрочное материальное имущество 
(кроме земли) имеет ограниченный срок эксплуатации. Поэтому стоимость 
этого имущества должна списываться в расходы на протяжении всего срока 
его использования. То есть сумма износа за отчетный период относится к 
стоимости производимой предприятием продукции или производственным 
затратам. Существует две причины ограниченного срока эксплуатации: 
физический и моральный (функциональный) износ. В отчетности термин 
«износ» понимается не как физический износ объекта или снижение его 
рыночной стоимости в течение определенного срока, а как постепенное 
списание его стоимости в расходы в течение срока эксплуатации 
(Международные …, 2007).  

Для того, чтобы рассчитать сумму износа используемого ДМИ за 
отчетный период, нужно установить срок полезного использования, 
ликвидационную стоимость, способы расчета начала износа, методы расчета 
износа, ограничения расчета износа.  

Срок полезного использования ДМИ должен рассчитываться с учетом 
следующих факторов: ожидаемый физический износ, устаревание, правовые 
и другие ограничения на использование данного имущества. Установить 
срок полезного использования – сложная задача, так как по множеству 
причин сложно предвидеть объемы реального использования объекта на 
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предприятии. Имущество одного типа используется достаточно долго 
(здания, постройки), другое из-за физического износа и устаревания – совсем 
недолго (вычислительная техника, средства связи). Учитывая свой опыт и 
ситуацию на рынке, предприятия для финансовой отчетности могут 
устанавливать срок полезного использования для различных групп ДМИ. 
Ликвидационная стоимость не может превышать 10 процентов от расчетной 
стоимости имущества. Максимальный срок полезного использования не 
ограничивается. Большинство предприятий Литвы устанавливают 
одинаковый срок полезного использования ДМИ как в финансовом, так и в 
налоговом отчетах. В законодательных актах указаны максимальные сроки 
износа различных групп долгосрочного имущества. Предприятие может 
выбирать различные методы расчета износа (Рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Методы расчета износа долгосрочного материального имущества 
 

Годовая норма износа долгосрочного материального имущества, 
установленная по 12-му СБУ, может уточняться при получении 
дополнительной информации о модернизации объекта, конъюнктуре рынка, 
об экономической политике предприятия (например, использование объекта 
планируется завершить раньше, то есть не дожидаясь его физического 
износа), технических или технологических изменениях и т.п. Таким образом, 
каждое предприятие в своей отчетной политике может установить при 
изменении каких условий или с какой периодичностью на предприятии 
будут пересматриваться нормы износа.  
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В финансовой отчетности начисление износа начинается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем начала использования имущества в 
деятельности предприятия, и прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, когда имущество списывается, передается, не 
используется в деятельности предприятия, полностью изнашивается, хотя 
продолжается его использование. В Законе о налоге на прибыль, кроме 
метода следующего месяца, указывается еще один метод (если в налоговом 
отчете используется метод следующего месяца, то при расчете износа 
применяется только линейный метод) – метод полугодия, если предприятие 
приобретает и начинает использовать долгосрочное имущество до 
последнего дня шестого месяца, тогда приобретенное и введенное в 
использование имущество начинает изнашиваться и амортизироваться в тот 
же самый налоговый период. Если предприятие приобретает и начинает 
использовать долгосрочное имущество позднее последнего дня шестого 
месяца, то износ и амортизация данного имущества начинается в налоговый 
период, который следует за тем налоговым периодом, в который это 
имущество приобретено и введено в использование (Закон о налоге …, 
2010).  

После анализа научной и методической литературы автор установила 
ряд отличий между требованиями предъявляемыми к учету износа ДМИ в 
финансовой и налоговой отчетности, которые обобщила в Рис. 3.  
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Рис. 3. Требования к учету износа в финансовой и налоговой отчетности 
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Как видим на Рис. 3 финансовая и налоговая отчетность не совпадают 
между собой и противоречат друг другу, а это очень осложняет работу по 
учету, увеличиваются затраты на учет. Необходимо максимально 
унифицировать методики финансовой и налоговой отчетности, таким 
образом можно избежать увеличения работ по учету, а результативная 
информация останется достаточно качественной. 

Долгосрочное материальное имущество в зависимости от интенсивности 
его использования и потребности в нем в хозяйственной деятельности, а 
также других влияющих на бизнес обстоятельств со временем становится 
ненужным или невыгодным для предприятия. Тогда оно ликвидируется, 
передается, уничтожается, списывается или обменивается. Способы 
ликвидации долгосрочного материального имущества приводятся в Рис. 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Способы ликвидации долгосрочного материального имущества 
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материального имущества 

 

Передача 
 

Передача в дар, 
на 

благотворитель
ность 

Списание 
 

Обмен 
 

За остаточную стоимость 

Сумму, превышающую 
остаточную стоимость 

Сумму, меньше 
остаточной стоимости 

Демонтаж с 
образованием 
материалов 
повторного 

 

Утрата в результате 
кражи, стихийного 

бедствия 

В результате не 
свойственных данной 
местности явлений 

В результате  
свойственных данной 
местности явлений 

912



 
При ликвидации или списании долгосрочного материального имущества 

нельзя нарушать требования соответствующих законов и других 
нормативных актов. 

 В результате анализа регламентирующих учет ДМИ правовых актов, а 
также научных работ и методической литературы была сформирована 
модель методики бухучета долгосрочного материального имущества – Рис. 
5.  

Методика учета ДМИ – это система формирования (регистрации, 
классификации, систематизирования и представления) информации 
согласно принятой на предприятии политике бухучета о хозяйственных 
операциях и хозяйственных событиях, которые затрагивают ДМИ 
предприятия. При последовательном следовании сформированной модели 
учета ДМИ бухучет ДМИ на предприятии будет вестись без нарушения 
общих принципов бухгалтерского учета.   

Методика учета ДМИ – это система формирования (регистрации, 
классификации, систематизирования и представления) информации 
согласно принятой на предприятии политике бухучета о хозяйственных 
операциях и хозяйственных событиях, которые затрагивают ДМИ 
предприятия.  

При последовательном следовании сформированной модели учета ДМИ 
бухучет ДМИ на предприятии будет вестись без нарушения общих 
принципов бухгалтерского учета.   
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Рис. 5. Модель методики бухучета долгосрочного материального имущества 
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4. Выводы 
1. В результате анализа мнений разных авторов было установлено, что 

долгосрочное материальное имущество обычно классифицируется 
по таким свойствам: по отношению с производством, по роли 
имущества в деятельности предприятия, по предметным свойствам; 
по типу собственности; по типу приобретения имущества; по 
использованию на предприятии. Предлагаем долгосрочное 
материальное имущество классифицировать по типу 
налогообложения на облагаемое и необлагаемое налогами. 

2. Каждое предприятие, классифицируя долгосрочное материальное 
имущество, должно руководствоваться формой баланса, 
представленной во 2-ом Стандарте бухучета предприятий (СБУ), так 
как разделение информации в установленном порядке дает 
возможность легко читать балансы различных предприятий, 
сравнивать имеющиеся в них данные. 

3. На предприятиях используется немало различных форм документов 
для учета долгосрочного материального имущества. Их 
разнообразие осложняет ведение первичного учета. Поэтому 
приобретение, производство, получение из ремонта, передача для 
эксплуатации и перевод из используемого в неиспользуемое или 
наоборот ДМИ должен фиксироваться в универсальном акте сдачи-
приема долгосрочного материального имущества. А для оформления 
всех случаев ликвидации и результатов ликвидации долгосрочного 
материального имущества должен использоваться общий акт 
ликвидации долгосрочного материального имущества. 

4. Предприятия, определяя срок полезного использования 
долгосрочного материального имущества, должны 
руководствоваться своим коммерческим опытом, практикой других 
предприятий, мнением экспертов, а также планируемой 
интенсивностью использования долгосрочного материального 
имущества, средой использования имущества, изменением полезных 
свойств имущества в течение всего срока его полезного 
использования, техническим и экономическим прогрессом, который 
способствует моральному устареванию имущества, правовыми и 
другими факторами, ограничивающими срок полезного 
использования долгосрочного материального имущества. От 
правильно определенного норматива износа долгосрочного 
материального имущества зависит верное отражение результатов 
хозяйственной деятельности и балансовой стоимости долгосрочного 
имущества в отчетности. 
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5. В результате опроса было установлено, что 77,6 проц. опрошенных 
предприятий оценивают приобретенное имущество по стоимости 
приобретения (производства), 94,5 проц. предприятий применяют 
одинаковые положения в финансовой и налоговой отчетности и 92, 2 
проц. предприятий износ начисляют линейным методом.  
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Abstract. The paper aims to determine the most important factors that should be considered 
when evaluating impact of derivatives on systemic risk. Authors notice that recent studies 
don’t capture all important aspects of systemic risk and the analysis of systemic risk is rather 
narrow. Researchers usually fail to include financial instruments in their valuations, 
although they contribute to systemic risk by spreading contagion through financial system 
and sometimes collapse in the market of financial instruments can cause huge losses and 
destabilize financial system. Authors suggest factors of financial instruments, which could 
be considered evaluating systemic risk. 
Keywords: systemic risk definition; systemic risk factors; balance sheet approach; network 
model; financial instruments. 
 
1. Introduction  

The global economy has experienced many crises. Many of them resulted in 
economic depression and huge losses, bankruptcies of financial institutions. It is 
believed, that one of the causes of the Great Depression, which started in USA, 
was major bank failures, although some economists point to other causes. These 
situations highlight the importance of banks and financial institutions. Due to this 
many economists consider financial institutions as a source of systemic risk. 

However, history has taught us, that the source of systemic risk can be not 
only financial institution, but other sectors as well. For instance, “Tulip mania”, 
which started in Netherlands, was caused by the speculative bubble of tulip prices; 
“Panic of 1796-97” was the result of land speculation; even the beginning of Great 
Depression is sometimes attributed to the crash of stock market, when many people 
experienced huge losses. 

These crises demonstrate that not just banks should be considered when 
evaluating systemic risk. Attention needs to be drawn to the condition of other 
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markets, other financial instruments, because these act as a channel that can spread 
the risk and losses from one market participant to another. The latest global 
financial crisis in 2008 was caused by many factors, however, its beginning may be 
considered the decline of real estate prices, which affected many financial 
institutions, many industries and many market participants. 

The problem is what aspects of financial instruments could be analyzed from 
the systemic risk point of view. 

The aim of the study is to distinguish most important factors of financial 
instruments for the purpose of systemic risk evaluation. 

The objectives of the article are: 1) to define systemic risk, so that other 
important factors in financial system could be captured, 2) to evaluate methods 
used and factors considered by recent studies, 3) to describe systemically important 
factors of financial instruments. 

Questions, like “why these factors are important?”, “how can they be 
evaluated?”, and the evaluation will be done by authors in their upcoming future 
research. 

Research methods: analysis and synthesis of scientific literature. 
 
2. Systemic risk definition 

The latest global turbulence in finance brought attention of many economists 
and scientists to the fragility of financial system. Until 2008, systemic risk of 
global financial system was rarely discussed. However, the depth and impact of 
last financial crisis changed the situation. Since 2008 many papers were written 
regarding systemic risk and many attempts were made to better understand this 
risk, its impact on economy and its valuation methods. However, there’s still no 
clear definition, what systemic risk is. For the aim of this paper we first need to 
define the most important aspects of systemic risk. 

Schweitzer et al. (2009) define systemic risk as the risk that a failing financial 
institution causes the failure of other agents, such that failures ripple through the 
whole system. Embrechts et al. (2011) says that the systemic risk is the default of 
individual agents. This default is considered an extreme event and may be 
evaluated as a probability. But Embrechts et al. (2011) doesn’t consider interaction 
among economic agents to be an important factor to default. Giesecke Kay et al. 
(2011) define systemic risk as the conditional probability of failure of a sufficiently 
large fraction of financial agents. This definition has an advantage compared to 
earlier descriptions of systemic risk, because it relates systemic risk description to 
the probability. However, all these descriptions are too narrow and don’t capture 
many important aspects of systemic risk. 

Additionally, Bullard James (2009) defines systemic risk as the risk that a 
triggering event will seriously impair financial markets and harm the broader 
economy. According to Marcel Bluhma (2014) systemic risk can be described as a 
negative pecuniary externality that is caused by financial institutions. Chen Chen et 
al. (2013) proposes his definition of systemic risk, which “refers to the risk of 
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collapse of an entire complex system as a result of the actions taken by the 
individual component entities or agents that comprise the system”. But all these 
definitions only state the basic characteristic of systemic risk and do not try to 
include other important features of systemic risk. 

Paolo Tasca et al. (2014) try to connect Schweitzer et al. (2009) and 
Embrechts et al. (2011) descriptions. In his opinion “a systemic notion of risk 
requires to explicitly take into account two ingredients: 1) the stability of 
individual agents, and 2) the impact of interactions among agents on their mutual 
stability”. 

Xisong Jin et al. (2014) distinguish definition of systemic risk into two parts: 
qualitative and quantitative. From the qualitative perspective authors provide these 
descriptions: 

1. De Bandt and Hartmann (2000) definition – systemic risk is the risk of 
experiencing events when the financial institutions affected in the second round of 
effects or latter fail as a result of the initial shock; 

2. Perotti and Suarez (2009) definition – systemic risk is the risk of 
propagation whereby shock effects spread beyond their direct impact and disrupt 
the real economy. 

From a quantitative perspective, Xisong Jin et al. (2014) provide the definition 
by Drehmann and Tarashev (2011), which states that “systemic risk refers to 
events in the financial system that result in high losses with a small probability of 
occurrence and potentially harm the real economy”. Given these definitions Xisong 
Jin et al. (2014) state that they all are incomplete and propose to use a combined 
version of systemic risk definition that incorporates three aspects: 

1. Common shock that affects the whole banking system and gets 
transmitted to the real economy; 

2. Outcome of an idiosyncratic shock to a financial institution that is 
propagated to the rest of the financial sector and ends up affecting the real 
economy; 

3. A slow build up of vulnerabilities in the banking system that may unravel 
in a disorderly manner and affect the real economy. 

Allen Franklin et al. (2013) identify four types of systemic risk in their paper. 
According to authors systemic risk can begin as 1) panics banking crises due to 
multiple equilibria; 2) banking crises due to asset price falls; 3) contagion; and 4) 
foreign exchange mismatches in the banking system. This definition has 
advantages compared to other systemic risk descriptions, because it captures 
specific aspects of systemic risk. Asset prices can be an important factor for 
systemic risk. This means that attention has to be paid to what assets or liabilities 
are in the balances of financial institutions, what financial instruments are owned 
by financial agents, because assets and liabilities are that particular linkages that 
connect financial institutions with each other. 

As can be noticed from given definitions, the description of systemic risk 
evolved through time and tried to include more factors that have an impact to the 
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stability of financial system. Oscar Bernal et al. (2014) pinpoint that various 
market participants are becoming very interconnected in modern economy. This 
triggers the fast spread of adverse shocks from one sector to another. Mariya 
Teteryatnikova (2014) states that interbank linkages may act as a channel through 
which problems spread from one bank to another. Considering these remarks it 
becomes clear that systemic risk is composed not only from financial institutions 
(or agents), but also from interactions among those institutions. 

Additionally, systemic risk definition intuitively means that it creates the risk, 
which affects the whole financial system. Therefore, all parts of financial system 
have to be considered when defining systemic risk, even interconnectedness. 

The overview of various definitions of systemic risk demonstrates that it’s not 
enough to evaluate systemic risk from financial agents’ perspective. Linkages 
between them must be analyzed too, and the analysis of assets/liabilities, financial 
instruments that are owned by financial agents, are an important factor that should 
help better capture systemic risk and aid for regulators to ensure higher stability of 
financial system. 
 
3. Systemic risk evaluation methods 

Financial crisis of 2008 has prompted many researchers to pay more attention 
to systemic risk. As noted earlier, many studies have been done after 2008. 
Researchers have developed or tried to improve various methods that could be used 
to analyze systemic risk. However, their focus on systemic risk has been rather 
narrow. 

Adrian and Brunnermeier (2011) use traditional quantile regressions in their 
analysis. Their calculations are made using balance sheet information of financial 
institutions. Shouwei Li et al. (2013) use Support Vector Machine, which is based 
on non-linear regression analysis applied to relevant variables. Model has an 
advantage, compared to other methods, because it doesn’t need large number of 
data for rather good level of generalization. The model of Shouwei Li et al. (2013) 
uses balance sheet information approach too, but additionally it includes 
macroeconomic indicators. Authors believe that micro indicators don’t provide 
information about systemic perspective of systemic risk, and that macro indicators 
don’t provide information about possible difficulties for individual banks. That’s 
why they try to use a combination micro and macro measures. 

Paolo Tasca (2014) tests the relationship between leverage and diversification. 
The author uses balance sheet approach to perform his study in the paper. Eliana 
Balla et al. (2014) states that it is important to identify systemically interconnected 
financial institutions, because they may play a critical role in the financial system. 
To measure extreme events such as tail dependence, Eliana Balla et al. (2014) uses 
stock prices and aims to calculate their co-movements under conditions of joint 
stress. Mariya Teteryatnikova (2014) use balance sheet information to determine 
credit linkages among institutions and to examine heterogeneity effect on balance 
sheets for different agents. The author estimates that “balance sheet 
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interdependence creates the precondition for contagious spread of defaults and can 
lead to systemic crisis, when large parts of the system are affected”. 

All these papers and considerations focus on financial agents and balance 
sheet approach as a way to measure contribution to systemic risk of particular 
financial agents. This is a very limited approach. It was noted in the previous 
chapters that systemic risk definition should involve other important aspects. Due 
to this reason financial agents’ analysis alone isn’t enough. 

Researchers also have used other measurement methods of systemic risk 
applying financial market variables such as equity prices (Eliana Balla et al., 2014) 
or credit default swap (CDS) spreads (Sangwon Suh et al., 2013), options 
information (Martín Saldías, 2013). Some scientists also recommended the use of 
MES (marginal expected shortfall) (Jaeho Yun et al., 2014) and CoVaR (Adrian 
and Brunnermeier, 2011) indicators, which utilize equity market information. But 
these methods also have disadvantages. Firstly, CDS evaluate only credit risk, but 
systemic risk may arise not in the credit field, so the applicability of this method is 
limited. Secondly, CDS mostly reflect market opinion about some country’s, 
company’s or security’s riskiness. The opinion of market participants about 
riskiness is not the only factor that is important for systemic risk. That’s why CDS 
method ignores other important factors that should be considered regarding 
systemic risk. The same may be said regarding the use of equities prices. 
Nowadays we know that financial markets are not very good indicator of value, 
because market participants tend to behave somewhat irrationally and their actions 
are influenced by many factors. Additionally, speculation, panic and many other 
characteristics in financial markets cause higher volatility of asset prices and a 
deviation from intrinsic asset value. That’s why utilization of equities prices in 
analysis should be done with care and scientists shouldn’t rely on these indicators 
too much. 

Alessandri Piergiorgio et al. (2009) in their study describe a prototype 
quantitative framework for gauging systemic risk. They also use banks' balance 
sheets, but allow for macro credit risk, interest income risk, market risk, network 
interactions, and asset-side feedback effects. In other words, authors use some 
macroeconomic indicators alongside microeconomic indicators and aim to include 
linkages in their model. However, their model still fails to capture all important 
aspects of systemic risk. 

One of the most popular methods for systemic risk evaluation is network 
model. Network analysis is performed on existing linkages between agents and 
focuses on the balance sheet data of financial institutions in order to detect 
increasing negative factors and potential problems in a financial sector. This model 
is very strong compared to other methods, because it allows for dynamic linkages 
among financial agents and tries to include interconnectedness in systemic risk 
measurement. 

Marcel Bluhma et al. (2014) use network model of interconnected banks. 
Tomáš Klinger et al. (2014) in their paper analyze the relationship between 
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systemic risk and sovereign crisis. They also use agents based network model. 
However, it should be also noted, that the use of balance sheet information is a 
drawback in this model, because financial statements of financial agent may not 
capture information about condition in the market of network model channels 
(financial instruments that link agents with each other). Indeed, most researchers 
fail to include this aspect in systemic risk analysis. 

Considering network model, it can be improved by treating linkages in the 
model as “nodes” too. That is, systemic risk arises not only from various financial 
agents, but also from various asset classes, financial instruments (“channels” in the 
network model). This means that the state of various asset markets and financial 
instruments should also be considered. By treating financial instruments as other 
nodes in the model it could be possible to better capture various aspects of 
systemic risk. 

 
4. Factors of financial agents that are important for systemic risk evaluation 

Among many factors, which are important to consider when evaluating 
systemic significance of financial agents, researchers mostly distinguish the 
following: 1) the size of financial agent; 2) interconnectedness; 3) leverage; 4) 
diversification; 5) capitalization; 6) asset quality; 7) liquidity; 8) complexity; 9) 
lack of substitutability; 10) global scope; 11) other factors. 

Size is considered as an important factor of financial institution, because it can 
lead to the “too big to fail” situation. The same may be stated about 
interconnectedness, because “too interconnected to fail” financial institution may 
affect large part of financial system and cause wide spread of losses. Adrian and 
Brunnermeier (2011) estimated conditional models and found that size, leverage, 
maturity mismatch and market-to-book value ratio are important factors 
contributing to systemic risk. Pais Amelia et al. (2013) show that size isn’t 
significantly related to the banks’ risk (measured by VaR), but large banks have 
much higher systemic risk. Patrick Brämer et al. (2013) notice that if a bank has 
liabilities and claims against a large number of institutions, an insolvency of an 
intermediary may lead to write-offs for numerous market participants and may be 
followed by additional bankruptcies. Eliana Balla et al. (2014) also contribute to 
this field and show that larger financial institutions are more systemically 
important. 

According to Paolo Tasca (2014), the excessive use of debt financing may lead 
to the failure of financial institutions, because it amplifies potential losses. Paolo 
Tasca (2014) finds that there exists a critical level of diversification which helps to 
offset increased systemic risk by using leverage. Louis Raffestin (2014) in his 
study concludes that while the diversification may reduce the risk individually, it 
also forms connections between market participants, because they hold similar 
assets. It is noticed that similarity of assets is a major source of contagion during 
fire sales. Louis Raffestin (2014) finds that high degree of diversification may 
reduce the chance of bankruptcies. However, high diversification may also lead to 
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simultaneous loss of large part of market participants and the probability of loss 
increases with the diversification. These findings regarding diversification 
demonstrate that financial agents may benefit from spreading their funding sources 
to various channels. However, higher diversification would also increase 
interconnectedness and could result in wide losses of many financial institutions. 

Eliana Balla et al. (2014) determine that well capitalized institutions are less 
likely to experience contagion. Similarly, their result suggests that banks with a 
good liquidity position are not likely to experience contagion from other liquid 
banks. Klinger Tomas et al. (2014) determine that sufficient capital buffers in 
individual banks are very important for the stability of the financial system. 

Eliana Balla et al. (2014) findings pinpoint that when banks assets are 
composed of large proportion of bad assets, they may become more vulnerable to 
contagion, and thus to suffer losses. Similarly, from the liabilities point of view, 
when funding sources are more stable, contagion effects should be less severe. 

Schaeck Klaus et al. (2009) find that systemic crisis is less frequent in more 
competitive banking systems. Deniz Anginer et al. (2013) also conclude that 
greater competition encourages banks to diversify their risks, which makes the 
banking system more stable. 

Patrick Brämer et al. (2013) also mention factors like “too important to fail” 
and “too many to fail”. The first one describes institutions that play an important 
role in the financial system and their bankruptcy could lead to the panic and large 
losses for many market participants. The second factor means that event if 
institutions are small, but many of them can fail during particular conditions, 
financial system may still be in danger and actions may have to be taken to 
safeguard financial stability. 

Marcel Bluhma et al. (2014) in their network model consider these factors of 
systemic risk: the size of banks, the direct exposures among these institutions, and 
the asset market-driven correlations. They find that interconnectedness between 
financial institutions is a primary driver of systemic risk. They also conclude that 
even tiny shocks may be amplified by asset channels, which depend on the price 
sensitivity to non-liquid asset sales. 

It can be noticed from the reviewed literature that many factors are important 
in systemic risk analysis. The most often stressed factors are the size of the 
financial agent, interconnectedness, leverage, diversification and capitalization. 
Other factors are mentioned less often, probably because it’s harder to evaluate 
them quantitatively. These factors may provide us a better indication, which of 
them could be important when analyzing the state of financial markets and 
financial instruments (channels). 
 
5. Systemic risk evaluation factors of financial instruments 

Nowadays systemic risk is far better understood then before 2008 crisis. 
However, no progress has been made in evaluating the state of channels that may 
cause the failure of banks and spread the contagion. Liang Nellie (2013) conclude 
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that better models of amplification channels are needed to better predict 
vulnerabilities, which can amplify shocks and lead to instability. According to 
Oura Hiroko et al. (2014), the knowledge about interactions between financial 
institutions, financial sector and real economy is still limited. That’s why this field 
is still underdeveloped and requires more attention from researchers. 

Taking into account factors that are important for financial agents systemic 
risk evaluation, we provide a list of factors that could be important for evaluation 
of financial instruments systemic risk. These factors are: 1) the size of financial 
instrument market; 2) interconnectedness of financial instruments with each other; 
3) leverage of financial instrument; 4) financial instrument market liquidity; 5) 
complexity of financial instrument; 6) stability of financial instrument market. 

It is intuitive that the greater the size of financial instrument market, the more 
important it may be as a channel for financial agents. The bigger financial 
instrument market is, the more stable it should be, because high volatility in large 
financial market (instrument) may cause sudden failures of many financial agents. 
This volatility may come from the fluctuations of financial instrument prices and 
from the fluctuation of the financial instrument market size. The sudden decrease 
in the size of financial instrument market may lead to the liquidity shortage and 
affect many market participants. 

Interconnectedness is another important factor for financial instrument. It is 
suggested by many economists that global capital markets have become very 
complex, interconnected, and dynamic. These connections may be noticed not only 
among financial institutions, but also among financial instruments. The failure of 
single financial instrument / asset market may impact other financial instruments’ / 
assets’ markets, which in turn may widely spread negative consequences through 
the whole financial system and economy as well. 

Leverage should also be considered from financial instruments perspective, 
because some financial instruments may allow for larger nominal position value 
than the required equity capital of financial agent. Heng Michael S. H. et al. (2009) 
notice that stability in financial markets stimulates financial agents to take on 
greater leverage. This in turn exaggerates the value of assets and creates bigger 
price bubbles. 

Additionally, many economists also have noticed that financial instruments 
have become very complex and hard to understand for many market participants. 
The valuation, pricing of such instruments and their impact on economy may be 
unclear. Therefore, more complex financial instruments should be analyzed more 
carefully. All these factors should be considered from financial agents’ and 
financial system point of view, considering the possible impact of these factors and 
financial instruments / assets on financial agents and financial system as a whole. 
 
4. Conclusions 

The overview of various literature demonstrates that the definition of systemic 
risk evolved through time, however, it still doesn’t capture all important aspects. 
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Systemic risk definition intuitively means that it creates the risk, which affects the 
whole financial system. Therefore, all parts of financial system have to be 
considered: financial agents, linkages among financial agents and the state of 
financial instruments markets. Financial instruments act as a channel that spread 
contagion through financial system, that’s why the analysis of financial 
instruments are an important factor that should help better capture systemic risk. 

Most researchers use balance sheet approach, when they try to evaluate 
systemic risk. Some more complex models try to include existing linkages between 
agents. But all these models still fail to evaluate the state in assets, financial 
instruments markets, although they can be an important contributor to the systemic 
risk. 

In consideration of this situation, the list of systemic risk evaluation factors of 
financial instruments is suggested. These most important factors are described as 
the size of financial instrument market, interconnectedness of financial instruments 
with each other, leverage of financial instrument, financial instrument market 
liquidity, complexity of financial instrument and stability of financial instrument 
market. Analysis of these factors could help to evaluate systematic risk of financial 
instruments and contribute to better evaluation of overall systemic risk. 
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Abstract. Slovak republic has become a member of The European Union since 01.01. 2004. 
For this reason, framework legislation and International auditing standards of the European 
Union are valid for Slovak Republic, as well. In this context, there was accepeted The Act 
540/2007, on the audit, supervision of the audit and implementation of the accounting 
standards in running of the audit. In this article, we will deal with the analysis of the origin 
of audit profession, its phases and  stages of development in interoperation with specific 
execution of the financial audit in auditing companies in Slovakia.  
Keywords: framework legislation, accounting standard, financial audit, auditing 
companies. 
 
1. Financial audit 

The word audit is of Latin origin. Its original meaning is listening, currently it 
is used in the context of independent verification. Auditing verification, according 
to our conditions, is understood as a verification of ordinary and extraordinary 
financial statements in order to express an opinion on the assets and financian 
position of an entity.  

Financial audit is associated with the audit of the financial statements, which 
are balance sheet, profit and loss statement and notes.  
Auditing can be generally characterized as a targeted profession, focused on the 
searching and qualified evaluation of the audited entity, in terms of purpose, 
specified by the client.  

By contracting, the auditor is commited to provide required qualified 
conclusions necessary to the proper decision making to the customer. 
In Slovakia auditing profession was estabilished and went through certain stages of 
development, that lasted several years and it was influenced by different social 
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factors. The basic factor was the entry of Slovak republic into the European Union 
on 1st May 2004. 

The obligation to have audited accounts by auditor is regulated by the Act on 
Accounting, namely § 19, § 22 a § 22a [1]. According to the Act, these are the 
following entities:  

Table 1. Obligation of verification of financial statements by auditor  
No Type of entity   Conditions 
1. company, if obliged to create 

capital and cooperative, if up to 
the date, to which is prepared the 
financial statement and for the 
immediately preceding period, 
are met at least two of the 
following conditions 

1. the total amount of the assets 
exceeds € 1,000,000, while total 
assets are defined as total assets 
ascertained from the balance 
sheet, in validation not 
customized by provisions and 
reserves, 

2. the net turnover exceeded € 
2,000,000, when net turnover is  
defined as revenue from sales of 
products, goods, of services 
rendered and other income 
related to ordinary activities of an 
entity after deducting discounts, 

3. the average number of 
employees, during an accounting 
period, exceeded 30 , 

2.  trading company and cooperative, 
if following conditions are met 

whose securities are accepted for 
trading on a regulated market 

3.  municipalities, higher regional 
units, foundations, banks, 
branches of foreign banks, 

without conditions 

4.  Entity, preparing financial 
statements in accordance with 
IFRS 

without conditions 

Source: Authors' own processing according to the Accounting Act 
 
2. Audit legislation in Slovak Republic’s legislation  

Auditing does not have a long tradition in Slovakia. Until 1988, the auditing 
was not realised in today’s term of use in Slovakia. Since 1st July 1989 the Decree 
of Federal Ministry of 7th June 1989 on verifiers/auditors/ and their activities came 
into effect, which was applied for the first time in verifying the accounts for the 
year 1989.  

This decree was replaced by the Act of the Slovak National Council: 73/1992, 
on auditors and the Slovak Chamber of Auditors of 29th January 1992 which came 
into force from 1st January 1993. From 1st January 2003, the auditors’activities 
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were regulated by the Act 466/2002, from 26th June 2002 on auditors and on the 
Slovak Chamber of Auditors, from 1st January 2008, up to now is valid  the Act 
540/2007, on auditors, audit and supervision of auditing [2]. 

The last Act. 540/2007 came into effect from 1st January 2008. It is in 
accordance with International Standards on Auditing /ISA/, that were first issued in 
1977, when the International Federation of Accountants /IFAC/ was established. 
According to the Act on Auditors, there was established the Slovak Chamber of 
Auditors, which performs the following functions in the audit: 

   Table 2. Summary of legislative developments of audit 
No   The legislation            Efficacy Duties regulations 
1.      Decree No. 63/1989 

on verifiers and their 
activities 

1.7.1989 Audit work may be performed by 
individuals, legal persons and foreign 
persons 

2.  Act. 73/1992 on 
auditors and the 
Slovak Chamber of 
Auditors 

1.1. 1993 - status and activities of auditors, 
- establishment and functioning of the 
Slovak Chamber of Auditors,  
- status and activities of auditor,  
- establishiment of the function: assistant 
of the auditor 
- establishiment of the auditors’ 
disciplinary liability  

3.  Act. 466/2002 on 
auditors and the 
Slovak Chamber of 
Auditors 

1.1. 2003 - the status and performance of auditors, 
auditing companies and auditor's assistants 
- the conditions under where there can be 
provided auditing services 
- the scope of the Slovak Chamber of 
Auditors, including the establishment of 
bodies of the Chamber (Assembly, 
Presidium, Supervisory Board, the 
Disciplinary Board) 
- types of audit reports, 
- the obligation to conduct audit 
documentation 

4.  Act. 540/2007 on 
auditors, audit and 
supervision of 
auditing 

1.1.2008 - conditions and prerequisites for the 
performance of the audit, 

- supervision of the auditing performance  
- establishment and functioning of the 
Office for Audit Supervision 

- conditions for entry into the list auditing 
companies, 

- the conditions for issuing the licenses for 
auditor license suspension, 

- auditing tests 
Source: Authors' own processing according to the Accounting Act  
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Slovak Chamber of Auditors under current legislation carries out a number of 
activities:  

•   represents, protects and promotes the legitimate interests of its members 
and auditor's assistants, 

• maintain an inventory of Auditors inventory auditing companies and audit 
assistants list,  

• provides methodological guidelines audit, accounting, ethics and 
international standards to the members of the Chamber of Auditors and assistant 
auditor, 

• ensures the proper performance of the audit and highly professional auditors 
and of the assistants’ of the auditors, 

 • hears complaints, suggestions and complaints of members of the Chamber 
of Auditors and assistants of the auditors in connection with their rights an 
obligations under the Act, 
         • issues a certificate of membership in the Chamber of Auditors and its 
demise, and  issues proofs of payment of the membership fee, 

• issues, after approval by the Assembly of States chamber, internal 
regulations of the Chamber of Auditors and their implementation, 

•  determines by s lot, auditor to audit political parties, 
•  carries out quality of assurance audit, 
• ensures and controls the continuous education of auditors and assistants’ of 

the auditors, 
•  leads disciplinary proceedings and imposes disciplinary measures, 
• gives its opinion on the regulatory proposals, relating to the performance of 

auditors and contractors, 
• cooperates with the Audit Supervisory Office, 
• determines the amount of membership fee, the amount of cash payment for 

entry in the register of auditors, 
• other activities, if they are required by the internal regulation of the 

Chamber of Auditors. 
At present, the Slovak Chamber of Auditors ("SKAU") has 1062 members - 

individuals and legal entities. Regulation of the auditing profession in the EU is 
provided by 8th EU directives on statutory audits and auditors. Regulation of the 
Act shall be in accordance with this directive. The law determines the status of 
SKAU, its tasks, and as well as the requirements of regulated entry to the audit 
profession. SKAU has except from providing tasks in SR, major international 
bonds and the corresponding position. In 2001 SKAU became a member of the 
International Federation of Auditors - IFAC and in 2002 a member of the 
European Federation of Auditors - FEE.  
 
3. Functioning of the audit 

The functioning of audit, respectively comprehensive performance of the audit 
can be summarized in audit procedures. Glossary of terms of International 
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Standards on Auditing (ISA) defines audit procedures as the auditor's procedures 
carried out in order to obtain financial information on the links between financial 
and non-financial data contained directly or indirectly in the financial statements. 

Auditing procedures shall be applied to the following activities: 
- Auditing procedures before concluding the contract of the auditor with the 

client,  
- Auditing procedures related to the complex knowledge of of the client by the 

auditor, 
- Auditing procedures associated with planning of the audit, 
- Auditing procedures related to performing their own audit, 
- Auditing procedures related to the conclusion of the audit and the auditor's 

report handover. 
 

3.1. Auditing procedures before concluding the contract of the auditor with 
the client 

The auditing procedures before entering into a contract with a client of the 
auditor auditor assess the risk of the contract. If the engagement risk is low, the 
auditor concludes a contract for the provision of audit services to the client and 
prepares a financial audit. 
For the assessment of level of risk of the contract auditor analyzes the following 
factors:  

- the aim of an audit of financial statements,  
- management responsibility for financial statements,  
- the scope of audit with reference to the applicable legislation,  
- the form of reports or other presentation of the results of the contract,  
- unlimited access to any records, documentation and other information 

requested in connection with an audit,  
- the responsibility of management for establishing and maintaining effective 

internal control.  
 

3.2. Auditing procedures related to the complex knowledge of of the client by 
the auditor 
If the auditor accepted the commission, the next step is a comprehensive 

knowledge of the client. This obligation arises from the International Standards on 
Auditing. 

Knowledge of the client consists of the acquisition of the following 
information about the client:  

- the character of the entity, including the selection and application of 
accounting rules by the entity,  

- objectives, strategies and related business risks that may result in material 
misstatements in the financial statementsmeranie a preverovanie finančnej 
výkonnosti účtovnej jednotky,  
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- internal control. 
 
3.3. Auditing procedures associated with planning of the audit 

Audit planning is developing an overall strategy for audit contract. Audit 
planning takes place throughout the audit, and starts shortly after the appointment 
of the auditor. Approach to planning audit can be summarized as follows:  

- initial phase of the audit when the auditor accepts the appointment,  
- the final phase of the audit, when the auditor performs its testing.  

 
3.4. Auditing procedures related to performing their own audit 

The purpose of the audit of financial statements is to express an opinion 
whether the financial statements are prepared in accordance with applicable 
legislation. In relation with the audit of the financial statements, auditors use 
analytical procedures. Analytical procedures consist of evaluations of financial 
information, which are obtained by analyzing the relationship between accounting 
and not accounting data. 
 
3.5. Auditing procedures related to the conclusion of the audit and the 
auditor's report handover 

The final phase of the audit is a summary of the conclusions of a report 
released by the auditor. Outcoming documents, that are always submitted to the 
entity by the auditors are:  

- the auditor's report containing the auditor's opinion and  
- letter to the management of the entity.  

The auditor's report in accordance with International Standards on Auditing 
includes mandatory requirements:  

- the name of the entity,  
- recipient,  
- introductory paragraph,   
- management responsibility for financial statements,  
- auditor's Responsibility,  
- auditor’s opinion,  
- obligation to report on the other matters,  
- auditor’s signature,  
- the date of the auditor's report,  
- the address of the auditor.  

The most important term of the auditor's report is the auditor's opinion.  
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Table 3. Types of auditor’s opinion 
 

Opinion of the auditor may 
take the following forms: 

Reasons for the auditor’s opinion 

unconditioned opinion if the auditor financial statements give a true 
and fair view of the financial position and 
results of operations in accordance with the 
Accounting Act. 

conditioned opinion means, that excluding the impact of “matters”, 
determined by the financial statements, they 
accurately and truthfully reflect the assets and 
financial position of the company. Mistakes 
may relate to the correctness of accounting, 
violations of valuation principles regarding the 
use of profits, etc. 

negative opinion is granted, if it is not possible to establish a 
clear and correct assessment of the assets and 
financial position of an entity. 

refusing opinion is applied when the possible consequences of 
the restrictions are so significant that the auditor 
is unable to express any opinion on the financial 
statements. 

Source: Authors' own processing according to the Accounting Act 540/2007  
 
4. Audit Supervision 

The Office for Audit Supervision was established by Act no. 540/2007 on 
auditors, audit and supervision of auditing. It is a legal entity, which is in the public 
administration entrusted to supervise the performance of the audit. The Office was 
established on the grounds of reviewing the implementation of the laws of the 
Slovak Republic. 

Under the Act, The Office for Audit Supervision has the following parts: 
a) board, 

        b) general director, 
        c) supervisory committee,  
        d) committees:   The International Accounting Standards Committee,   
Committee for International Auditing Standards and Ethics,  Committee for 
Quality Assurance of the Audit, Committee for Investigation and Sanctions.  
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Table 4. Activities of the Office for Audit Supervision 

The Office performs the 
following actions:  

 

- Provides auditors‘ testing,   
- Provides proficiency testing,  
- Provides examination of auditors, 
- issues certificates,  
- issues licenses suspends license and 

removes the licenses ,  
- registers auditors and audit firms in the 

relevant list and maintains the relevant list,  
- registers in the relevant list third-country 

auditors and audit firms from third 
countries,  

- Provides audit documentation and 
information to another Member State or 
third country.  

The Office for Audit 
Supervision supervises:  

 

Compliance with international auditing 
standards,  
Compliance with the Code of Ethics of the 
auditor,  
The system of audit quality assurance, 
Continuing education, 
Disciplinary proceedings conducted by the 
Chamber of Auditors. 

Source: Authors' own processing according to the Accounting Act 540/2007 
 

Under the abovementioned, the Office, it can be stated that it also performs a 
controling function and performance and guestors financial audit in Slovakia..  
In 2013, The Office for Audit Supervision performed 97 inspections, including 40 
audit firms and 57 individuals - Auditors. 

In the framework of inspections carried out following deficiencies were found:  
- incompleteness of date and contracts on the provision of audit services, 

deficiencies in the formulation of an audit report disapproval of the 
auditor by the competent authorities, the incompleteness of the 
management declarations,  

- insufficient documentation of the procedure of audit documentation by the 
auditor in accordance with International Standards on Auditing / ISA /,  

- incompleteness of  the auditor internal directives (guidelines for internal 
quality control, for protection against the legalization of proceeds of 
crime, archiving schedules),  

- lack of communication with the previous auditor.  
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Serious infringements that have been identified by the control are forwarded 
for consideration to the Disciplinary Committee. 

Since the entry into force of Law no. 540/2007, in Slovakia the financial audits 
of entities are carried out according to international auditing standards issued by 
the International Federation of Accountants (IFAC). These International 
Standards on Auditing (ISA) were issued for the first time in 1977, when the 
International Federation of Accountants (IFAC) was established (IFAC). 
 
5. Conclusion 

The auditing profession has a long history in the world, but in Slovakia it is a 
young profesion and the profession is in constantly developing and improving. 
Since the establishment of independent Slovakia, there were three laws that defined 
and adjusted the performance and of the financial audit. The biggest change in the 
profession came from 1. 1.2008, when The Law No. 540/2007  came into force, 
according to which the financial statements are audited. It shows the importance of 
the audit statements, because they have an impact on results of operations and it 
determines the amount of justification for the state budget. 
Theere we can see a clear the need of the Office for Audit Supervision, which 
shows the current shortcomings in the audit work and requires immediate 
correction. 
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Abstract. World experience in the field of formation and placement of municipal orders 
shows that in the most advanced countries with longer experience in public procurement, in 
addition to the contracted procurement takes place one or more specialized agencies 
involved in the organization of these purchases. Process more centralized and in its 
production effectively apply information resources. The complexity of using this experience 
in Russia are connected with the need to tailor it to the national legislation. 
It is expected that the new Federal Law of 05.04.2013 N 44-FZ allow for municipal needs in 
the works, goods and services by an effective and consistent implementation stages of 
forecasting the needs of municipalities in the works, goods and services, planning and 
municipal needs, procurement. 
Keywords: state and municipal procurement, municipal orders, the contract system, 
European legislation on public procurement. 
 
1. Введение 

В России не первый год проходит реформа системы размещения 
государственных и муниципальных заказов, которая нацелена на 
формирование системы экономичных механизмов при проведении закупок 
для муниципальных нужд. Одновременно, достигается развитие 
конкурентных экономических отношений, повышение прозрачности и 
эффективности управления общественными финансами. 
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Действовавший до конца 2013 года Федеральный закон от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и нужд муниципального образования» 
содержал ряд существенных недостатков, хотя изменения в указанный закон 
вносились регулярно. С 01.01.2014 года в России действует Федеральный 
закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и нужд 
муниципального образования”, который призван устранить все 
несоответствия предыдущего закона.   

 Несмотря на то, что теоретические основы повышения эффективности 
использования средств бюджета в целом определены, механизм 
практической реализации указанных мероприятий отсутствует.  В связи с 
чем, необходима разработка рекомендаций по совершенствованию 
механизма размещения и процесса исполнения заказа муниципального 
образования (с учетом зарубежного опыта в данной сфере), выработку 
рекомендаций по совершенствованию нормативно-правового аппарата в 
области заказа муниципальных образований страны.  

Интересный опыт в области размещения и формирования 
государственных (муниципальных) заказов накоплен в США, где действует 
Федеральная контрактная система закупки продукции для государственных 
нужд. Указанная контрактная система Америки регулируется 
установленными федеральными правилами, состоящими из трех стадий - 
планирования, размещения и стадии исполнения государственного заказа. В 
федеральных правилах содержится порядка 4300 тысяч правил и различных 
норм, достаточно детально регламентирующих все три стадии 
государственного заказа. 

 
2. Изложение 

Главными принципами управления объединенной системой 
государственных Американских закупок являются: 

- принцип справедливости; 
- принцип обеспечения равноправных условий для участия подрядчиков 

в конкурентной борьбе за государственные заказы; 
- принцип честности; 
- принцип всесторонней антикоррупционной деятельности при 

государственных закупках; 
- принцип экономия и эффективность, означающий максимальное 

обеспечение закупок товаров и услуг по возможно низким ценам, при 
условии, что оказанные услуги и приобретенные товары будут необходимого 
качества, и на проведение закупок затраты будут минимальными [1]. 

Проведением закупок для государственных нужд в Америке занимается 
Управление служб общего назначения. Министерства и ведомства 
направляют заявки в указанное управление, а Управление, в свою очередь, 
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использует конкурсные процедуры для организации крупнооптовых закупок. 
В большинстве случаев конкурсные процедуры организовываются 
Управлением в форме тендеров.  

Приобретенные товары помещаются на склады Управления и, в 
дальнейшем, перепродаются заказчикам практически по крупнооптовой цене. 
Цена увеличивается лишь на ту сумму, которая необходима для содержания 
Управления. 

Закупки для нужд обороны осуществляет министерство обороны США. 
Специализированные закупки также осуществляют следующие ведомства: 
Агентство по развитию исследований в области энергетики; Национальное 
управление по исследованию космического пространства и т.п. 

Мониторинг государственных закупок осуществляет Управление 
федеральной закупочной политики. Межминистерская координация действий 
в сфере закупочной политики производится Советом по регулированию 
федеральных закупок.  

Нормативной базой системы государственных закупок Америки 
являются Правила закупок для федеральных нужд, регламентирующие 
систему федеральных закупок целиком. Все законы, относящиеся к области 
государственных закупок, условно делятся на две категории: 

Первая – общефедеральное законодательство. Оно регламентирует 
организацию самого процесса государственных закупок и определяет 
правовые нормы, касающихся конкретных видов закупок. 

Вторая - специальное законодательство, которое отвечает  за процессы 
заключения контрактов и их формы. Это же законодательство 
регламентируем процесс анализа результатов закупок. 

Административная система государственных закупок продукции для 
федеральных нужд Америки состоит из 100 федеральных ведомств, 
объединенных в единый комплекс, который ежегодно осуществляет 
размещение заказов на услуги, товары, разработку научно- 
исследовательские и опытно - конструкторские работы (далее НИОКР) 
посредством центрального федерального управленческого органа. 
Одновременно аналогичная информация по заказам размещается, в 
собственных ведомственных центрах и в двенадцати региональных центров 
федерального правительства, расположенных в крупнейших городах страны 
[2]. 

Американское законодательство регламентирует деятельность 
соответствующих органов, ответственных за использование и формирование 
информационных ресурсов по государственным (муниципальным) закупкам. 
В законодательстве определены функции и полномочия органов, которые 
отвечают за поддержание и стабильную работу информационного ресурса - 
сбор, хранение, обработку и последующее распространение данных по 
предполагаемым и исполненным закупкам. Так же в их функции входит 
управление и обеспечение бесперебойной работы информационной базы 
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содержащей данные закупок для федеральных нужд и ведения федерального 
регистра контрактов. Центр этих данных по федеральным закупкам 
определяет руководство по возможному представлению кому-либо этих 
данных. В руководстве содержится следующая информация: 

- сведения об отчитывающихся и не отчитывающихся ведомствах; 
- инструкции для сбора данных в каждом ведомстве; 
- разъяснения, о том, какие данные необходимы и как часто их надо 

представлять. 
В 1994 году Американское было полностью реформировано, причиной 

явилась недостаточность отражение роли госзакупок. Целями 
реформирования явились:  

- модернизация и усовершенствование информационной политики и 
вопросов создания и реализации информационных ресурсов; 

- жёсткая нормализация организационных процедур государственных 
закупок, с предоставлением федеральным уполномоченным по 
государственным закупкам достаточной самостоятельности при выборе 
методов, способов и форм проведения государственных закупок. 

Дает возможность получить данные по государственным федеральным 
закупкам по различным интересующим пользователя сортировкам: по 
ведомствам, по годам, по контракторам и т.п. [3]. 

Не смотря на достоинства, в различных источниках информации 
появляются сведения о недостатках информационного обеспечения системы 
федеральных закупок Америки. К недостаткам относят: 

- недостаточный объем предоставленных данных в систему различными 
федеральными ведомствами. 

- низкая активность работы с информационными ресурсами, как со 
стороны государственных ведомств, так и со стороны населения. 

Наличие проблемы общей информационной совместимости между 
общими звеньями всей системы. 

Американский опыт был успешно использован и при разработке единой 
системы государственных закупок Европейского Союза. В странах 
Евросоюза разработана единая система общеевропейского законодательства 
в области государственных закупок. Ее основные цели это: 

– оптимизация государственных закупок; 
– минимизация расходов; 
– обеспечение равных конкурентных условий при заключении контракта; 
– публичность; 
– содействие ведению открытого и честного и бизнеса; 
– дотации средним и малым предприятиям в получении госзаказов. 
Тем не менее, формирование общеевропейского законодательства по 

вопросам государственных закупок в Европе проходило проблематично в 
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связи с имеющимися различиями в национальном законодательстве стран 
Евросоюза [4]. 

Основные информационные ресурсы, обеспечивающие процесс закупок 
и содержащие сведения о заключенных контрактах стран – членов 
Европейского Союза, включают все сведения, которые касаются 
предложений о закупках и должны быть обязательно опубликованы в 
«Официальном журнале ЕС». Бумажная версия этого издания была 
упразднена в 1998 г.; теперь официальной является электронная база данных 
«Ежедневный электронный тендер» (Tender Electronics Daily - TED). База 
данных TED выпускается на компакт-дисках и доступна через Интернет. Она 
ежедневно пополняется 500–750 новыми объявлениями и также содержит 
некоторые сведения о заключенных контрактах.  

В странах Евросоюза существуют две преобладающие модели 
организации государственной закупочной деятельности:  

- первая – децентрализованная или распределенная. В данной модели 
организации государственной закупочной деятельности каждое 
подразделение компании закупки самостоятельно. Поэтому в структуре 
компании создаются специальные  отделы закупок, а так же иные 
аналогичные по функциям структуры. 

- вторая - централизованная. Она предусматривает выделение центра 
закупок, в который поступают заявки на государственные закупки от 
организаций и подразделений. В случае наибольшего уровня централизации 
создается специальное ведомство, которое отвечает за все государственные 
закупки [5]. 

Что касаемо плюсов и минусов данных моделей, то можно сказать, что 
децентрализованная модель гибкая, однако более затратная. При этом 
централизованная модель, которая обеспечивает низкие цены за счет крупно 
оптовых закупок, недостаточно мобильна и не всегда может учесть все 
особенности в заявках на закупку необходимых услуг и товаров. При этом в 
мировом экономическом сообществе используется как одна, так и другая 
модель.  

В Евросоюзе самым эффективным является комбинирование моделей. 
Это возможно таким образом: общее руководство деятельностью по закупкам 
осуществляет министерство экономики или финансов, методом 
формирования бюджета, а сами конкретные закупки осуществляются 
специальными закупочными подразделениями. Такую структуру имеет 
система государственных закупок в Великобритании. Там, кроме главного 
координирующего ведомства – Казначейства – работают 
специализированные отраслевые закупочные службы. Как пример, можно 
привести Национальную службу закупок для системы здравоохранения. 

Большинство российский экспертов интересным опытом организации 
системы государственных закупок считают опыт Германии. 
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Система контроля процедуры государственных закупок Германии, 
соответствует требованиям Евросоюза, но имеет свою специфику. В область 
ее действия входят все организации, которые равнозначны государственным 
заказчиками в связи с чем, государственным заказчиком считается и 
множество частных структур.  

Система немецкого контроля государственных закупок состоит из двух 
инстанций – апелляционной и судебной, при этом судебная – это судебные 
органы, а апелляционная представлена в виде независимого учреждения; 

Судебная инстанция для оспаривания вопросов государственных закупок 
в Германии существует сравнительно недавно. Решения обеих инстанций 
подлежат обязательному опубликования, на них базируются и последующие 
решения в области государственных закупок. Для того, что бы обжалование 
не приводило к задержке инвестиционных средств, немецким законом для 
обеих инстанций определен ускоренный порядок рассмотрения дел [6].  
 
3. Заключение 

В заключение отметим, что мировой опыт в сфере оформления 
формирования и процесса размещения муниципального заказа показывает то, 
что в наиболее развитых экономических странах с более долгим рабочим 
периодом опыта государственных закупок, помимо самой контрактной 
основы закупок имеет место одно или несколько специальных ведомств, 
занимающихся организацией указанных закупок. Процесс в большей степени 
централизован и в его производстве эффективно применяются 
информационные ресурсы. 

В настоящее время система муниципального заказа в Российской 
Федерации до конца не сформирована. Использование передового мирового 
опыта должно оптимизировать его внедрение в практику, повысить 
эффективность реализации муниципального заказа в России. 
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Abstract. The paper reviews influence of changes in Lithuanian banking sector loans 
portfolio concentracion  to bankng sector stability. Banks are one of the most important 
financial institutions. Bank credits directly influence economical development of the country. 
From the other side  concentration risk appears then banks, seaking for higher profit, provide 
large credits for separate borrowers or related borrowers of the same sector. The aim of the 
paper is to investigate interdependence between the level‘s  of concentration  of the loan‘s 
portfolio and stability of commercial banks sector.. The investigation was carried out on the 
basis of commercial banks operating in Lithuania in 2004 – 2012 years.   
Keywords: commercial banks, bank loans portfolio, concentration,  credit  risk, provisions, 
profits. 
 
1. Введение  

От стабильности банковской системы в значительной степени зависит  
экономическая стабильность и перспективы экономического развития. С 
другой стороны, стабильность банков, в значительной степени, определяется 
состоянием и качеством портфеля кредитов банка т.к. предоставленные 
кредиты составляют около 70  % активов коммерческих банков. 
       Цель работы –  проанализировать влияние уровня  концентрации 
портфеля кредитов в банковском секторе на стабильность банковской 
системы  Литвы. 

Задачи исследования: 
• Проанализировать динамику изменений в уровне концентрации  

портфеля кредитов в банковской системе Литвы.   
• Проанализировать динамику уровней резервов на покрытие 

безнадежных и сомнительных кредитов и прибыли в банковской 
системе Литвы.   

• Проанализировать взаимосвязь между уровнем концентрации 
портфеля кредитов банков, уровнем резервов на покрытие 
безнадежных и сомнительных кредитов и уровнем прибыли. 
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Период 2004 – 2012 г. г. выбран т.к. он охватывает весь  цикл  развития 
экономики Литвы от бурного экономического роста в 2004 – 2007 годах, до 
резкого сокращения в 2009 году и  последовавшего после этого 
восстановления. 
      Методы исследования: исследование научных трудов, контент анализ, 
сравнительный анализ, синтез. 
 
2. Природа и сущность риска концентрации  кредитов 

Исследование экономической литературы показывает, что  изучению  
проблем управления рисками кредитных портфелей коммерческих банков 
оказывается большое внимание но в основном акцентируются проблемы 
связанные с невыполнением принятых обязательств  или изменениям в 
кредитных рейтингах  – т.е. рассматриваются различные неблагоприятные 
сценарии на стороне должников, но качество кредитного портфеля банка 
зависит и от самого банка, точнее от политики кредитования банка. Риск 
концентрации в портфеле кредитов возникает как следствие  неравномерно 
распределения кредитов между отдельными должниками (концентрация 
одного должника) или отдельными секторами промышленности, сферы услуг 
или географическими регионами (секторная концентрация)  [1]. 

Различные модели исследованя концентрации исследовали и практически 
применяли  Deutsche Bundesbank [1], K. Dullmann ir N. Masschelein [2], A. L. 
B. Langrin ir K. Roach [3] , A. Bandyopadhyay  [3]  и др. 

 
 

 
 
 

Рис. I. Взаимосвязь риска концентрации и других банковских рисков 
Источник: создано по [1] 
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Как видно из рис. I. необходимость исследования риска концентрации 
кредитного портфеля обусловлена и тем, что существует прямая взаимосвязь 
риска концентрации  и других банковских рисков. Например риск 
концентрации кредитов в одном секторе может вызвать проблемы рыночной 
ликвидности в случае возникновения проблем платежеспособности в данном 
секторе и т.д.  
 
3. Процедура и результаты исследования 

Исследование проводилось в два этапа. Использованы исторические 
данные банковского сектора Литвы. 

На первом этапе исследования  были рассчитаны коэффициенты  
концентрации всего банковского сектора.  С этой целью исчислялся индекс 
Herfindal-Hirschman (HHI): 
 

HHI=(%S1)2 + (%S2)2 + (%S3)2 +…+ (%Si)2 +…+(%Sn)2  

где %S – процентная доля каждого сектора в портфеле в порядке убывания. 
Чем выше значение коэффициента – тем выше концентрация. 

 Если HHI < 0,1, концентрации нет; если 0,1< HHI < 0,18 – средняя 
концентрация; если  HHI > 0,18, высокая степень концентрации [5]. 

На втором этапе анализировалась динамика  уровней резервов на 
покрытие безнадежных и сомнительных кредитов  вычислялась их доля по 
отношению ко всему портфелю кредитов. 

 
 Таблица 1. Объем предоставленных кредитов, HHI, резервы  

на покрытие безнадежных и сомнительных кредитов  
и чистая прибыль в банковском секторе 

 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Кредиты  
млрд.  LT 

18,6 30,2 41,8 59,7 71,1 64,8 61,7 58,4 59,0 

HHI 0,137 0,149 0,195 0,240 0,212 0,233 0,230 0,157 0,197 
Резервы на 
покрытие 
безнадежных 
и 
сомнительных 
кредитов  % 

0,71 1,04 0,97 0,74 1,30 6,7 8,0 7,0 5,6 

Чистая 
прибыль млн. 
LT 

299,3 354 667 1277 808 -2980 -243 1116,2 721,7 

Источник: создано по данным Банка Литвы [6] 
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Как видно из данных Таблицы 1 в 2004 – 2008 годах происходил бурный 
рост объемов кредитования, прежде всего, с целью увеличения прибыльности 
банковской деятельности. Так, в данный период, объемы кредитования в 
банковском секторе выросли в 3,2 раза а чистая прибыль банков – в 4,2 раза. 
В то же время резервы на покрытие безнадежных и сомнительных кредитов 
не превышали 1% общего объема предоставленных кредитов хотя 
концентрация кредитного портфеля выросла в 1,8 раза и достигла высокой 
степени концентрации.  Ужесточение условий кредитования в 2008 году 
возникло в связи с мировым экономическим кризисом. По инерции объемы 
кредитования еще росли, прежде всего, за счет предоставленных ранее но 
еще не выданных кредитов но прибыльность банковской деятельности уже 
начала сокращаться а резервы на покрытие безнадежных и сомнительных 
кредитов  -  бурно расти. 

С 2009 г. формирование резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных кредитов возрастает до такой степени, что приводит к 
убыточности всего банковского сектора. Тот факт, что формирование 
резервов на покрытие безнадежных и сомнительных кредитов приходится 
прежде всего на отрасли развития недвижимости и строительную индустрию 
указывает на недостаточную диверсификацию портфеля кредитов. 
Концентрируясь на кредитовании нескольких основных секторах экономики 
банки стали зависимыми от состояния дел в этих секторах и не смогли 
избежать убытков в ходе финансового кризиса. 

В 2009 г. сложившаяся  ситуация в банковском секторе типична картине 
кредитного цикла. Кредитный цикл начинается с оживления на рынке 
ссудного капитала. В этот период растет спрос на новые инвестиционные 
товары финансируемый заемными средствами. Далее, при росте объемов 
кредитования, достигается вершина кредитного цикла и наступает фаза 
замедления. Меняются ожидания участников рынка, из за снижения 
ликвидности участники рынка становятся более подверженными влиянию 
внешних и внутренних шоков. В конечных фазах цикла накапливаются 
проблемы с погашением кредитов, рост портфелей плохих займов в 
коммерческих банках приводит к проблемам с ликвидностью. Негативные 
последствия кредитного цикла для банковского сектора усугубляются 
чрезмерным уровнем секторной концентрации предоставленных кредитов. 

С 2010 г. концентрации  портфеля  кредитов уменьшается но, по 
прежнему, остается сильно связанной с отраслями  развития недвижимости и 
строительной  индустрии. На их долю приходится половина портфеля 
кредитов. По мнению банка Литвы ситуацию улучшают растущие показатели 
деятельности предприятий отраслями развития недвижимости и 
относительно высокое качество кредитов по приобретению жилья [6]. 
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6. Выводы 
• Риск концентрации в портфеле кредитов возникает как следствие  

неравномерно распределения кредитов между отдельными 
должниками (концентрация одного должника) или отдельными 
секторами промышленности, сферы услуг или географическими 
регионами (секторная концентрация). 

• Необходимость исследования риска концентрации кредитного 
портфеля обусловлена и тем, что существует прямая взаимосвязь 
риска концентрации  и других банковских рисков. 

• В 2004 – 2008 годах в банковском секторе Литвы происходил 
бурный рост объемов кредитования, прежде всего, с целью 
увеличения прибыльности банковской деятельности. Так, в данный 
период, объемы кредитования в банковском секторе выросли в 3,2 
раза а чистая прибыль банков – в 4,2 раза. 

• С 2009 года формирование резервов на покрытие безнадежных и 
сомнительных кредитов возрастает до такой степени, что приводит к 
убыточности всего банковского сектора. 

• Формирование резервов на покрытие безнадежных и сомнительных 
кредитов приходится прежде всего на отрасли развития 
недвижимости и строительную индустрию указывает на 
недостаточную диверсификацию портфеля кредитов. 

•  Концентрируясь на кредитовании нескольких основных секторах 
экономики банки стали зависимыми от состояния дел в этих 
секторах и не смогли избежать убытков в ходе финансового кризиса. 

• Негативные последствия кредитного цикла для банковского сектора 
усугубились чрезмерным уровнем секторной концентрации 
предоставленных кредитов. 
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Abstract. In most world countries, the balance of payments is drawn up in accordance with 
instructions of the Balance of Payments Manual (BPM), prepared by International Monetary 
Fund (IMF). The article seeks to identify the main differences between the fifth and the sixth 
edition of BPM, and to assess the influence of change in methodology of drawing up the 
balance of payments of the country on the condition of balance of payments of Lithuania 
and sustainability of its current account. It was determined that the change in methodology 
influenced the volumes of country balance and its accounts, however, did not result in any 
significant impact on acceptability of the condition of current account. 
Keywords: balance of payments, BPM5, BPM6, current acount, deficit, sustainability, 
assessment of current account sustainability. 
 
1. Introduction 

While analyzing the balance of payment and its current account, it is possible 
to assess the economic situation of the country, to determine its competitive 
position, to evaluate its creditworthiness, to predict the capital movement flows 
and the scope of foreign investments in the country. The problem of imbalance of 
current account is faced by both developing and developed countries. The current 
account deficit is often considered as a sign of weakness in the economy, although 
there are situations, when the current account deficit is considered as a sign of 
growing economics. However, in any case, each country should assess what level 
of imbalance of the current account is acceptable, since too high deficit of the 
current account can cause a lot of economic and financial problems, while its long-
term surplus can adversely affect the export of the country. 

In most world countries, the balance of payments is drawn up in accordance 
with instructions of the Balance of Payments Manual (BPM), prepared by IMF. Up 
to 2014, the balance of payments in Lithuania had been drawn, according to the 
fifth BPM (BPM5), issued in 1993. However, facing the changes of the world 
economy, IMF prepared and approved new sixth edition of BMP (BPM6) in 2009. 
Thus, since June 2014, the Bank of Lithuania and the central banks of other EU 
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member states have been drawing up the balances of payments and international 
investments, following the requirements of BPM6. 

The aim of this paper is to to evaluate influence of balance of payments 
formation methodology changes to assessment of current account of Lithuania 
sustainability. 

In order to achieve the aim, the following objectives are set: 
1. To assess main differences between BPM5 and BPM6; 
2. To analyze methods of current account sustainability assessment; 
3. To compare Lithuanian balance of payments data formatted according 

BPM 5 and BPM 6; 
4. To evaluate influence of balance of payments formation methodology 

changes to assessment of current account of Lithuania sustainability. 
Research methods: analysis of academic writings and internet sources, 

statistical analysis, synthesis and abstraction. 
 
2. Changes in balance of payments formation methodology and methods of 
current account sustainability assessment 

Since June, 2014, the Bank of Lithuania and the central banks of other EU 
member states have been drawing up and announcing the balances of payments and 
international investments, following the BPM6 requirements. Meanwhile, the 
Statistics Department of IMF started to announce the statistical data of the balance 
of payments according to BPM6 in 2012. IMF and the European Central Bank 
(ECB) distinguish the following key advantages of the new manual: new changes 
enhanced the comparability of international data; it allows revealing the essence of 
economic operations better; some flows of goods and services, assets and liabilities 
are presented in more details according to BPM6, and this meets the growing needs 
of statistics users [1, 2]. 

 
Changes in balance of payments formation methodology according BPM6: 
 
 General changes in drawing up the balance of payments. First of all, 

some new terms were introduced into BPM6: BPM5 terms “income” and “current 
transfers” were replaced with “primary income” and “secondary income”, 
respectively [3]. Secondly, the usage of a negative sign has changed. According to 
BPM5, debit entries were presented with a negative sign in the current and capital 
accounts, while, according to BPM6, both credit and debit entries are presented 
with positive signs in these accounts. A negative flow sign, showing the increase in 
foreign assets, and a positive sign, showing the decrease in assets, is not used in 
financial account. From now, positive numbers in financial account show increase 
of assets or liabilities, while negative numbers show their decrease [3]. Third, 
according to BPM6, there are no general capital and financial account, and the 
payment of balance includes three main parts from now on. 
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 Changes in the current account. The main changes in this account are 
related with articles Goods and Services. First of all, from now on the goods for 
reselling are considered as goods, and not as trade-related services. Purchase of 
goods from abroad and their sale abroad is included into the article Net Exports of 
Goods under Merchanting [4]. Second, the acquisition or sale of the manufactured 
goods is shown in the article Goods only when the economic ownership of the 
goods changes, and not when the goods are physically sent into another country for 
processing without any change in economic ownership. For the same reason, the 
goods, which are exported or imported for repair, are moved to the article Services. 
Moreover, some types of services are provided with more details in the article 
Services [4]. Third, the new article Primary income includes the indicators of the 
changed article Income and some indicators of the former article Current transfers 
(product and import taxes, subsidies, rents). The highest influence on the primary 
income is had by new treatment of foreign direct investment (FDI) flows. 
According to the new manual, the primary income additionally includes all income 
from investment fund shares, which are attributable to the shareholders [4]. Fourth, 
the article Secondary income of BPM6 corresponds with the content of the article 
Current transfers of BPM5. This article also uses new term “Personal Transfers”, 
which includes all current transfers among resident and non-resident households, 
irrespective of the relationships between the households and the source of income 
[4]. 
 Changes in capital account. According to BPM5, the change of persons’ 

place of residence was considered as capital transfer, while, according to BPM6, 
the personal effects, financial assets of persons changing residence are no longer 
covered by a capital transfer [4]. 
 Changes in financial account. First, the headings “net acquisition of 

financial assets” and “net incurrence of liabilities” are used instead of “debits” and 
“credits” in financial account. Second, according to BPM6, institutional sectors, 
financial assets and liabilities are classified in the same way as in national account 
classifier (SNA 2008) [4]. Third, according to BPM5, FDIs used to be shown in 
accordance with the principle of investment direction, when country’s foreign 
investments and non-residents’ investments in the country were reflected on the net 
basis. Meanwhile, from now on only general flows of assets and liabilities are 
presented, when the total country’s foreign assets and the total country’s foreign 
liabilities are shown separately without classifying them according to the 
investment direction. All this increases the acquisition of net financial assets and 
assumed net liabilities, however, has no influence on the net FDI flows and 
balances [4]. Fourth, a significant change in portfolio investment content is related 
with treatment of income, accrued by investment funds. From now on, all income, 
received from investment fund shares, are attributable to the shareholders, while 
the treatment of income, generated by shares, is similar to the one of FDI income 
[4]. Fifth, the major changes in the part of other investments of financial account 
are related with different treatment of the fellow companies. Following BPM5, 
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financing of fellow companies was included into other investments, while, 
according to the new methodology, this financing is included into direct 
investments [4]. 

The economic literature usually identifies two main methods of assessing the 
sustainability of current account deficit, i.e., application of econometric models of 
intertemporal optimization and assessment on the basis of the change trends in 
certain indicators. The first method has been widely applied by M. Bussiere et al. 
[10], D. Leigh [9]  and R. Rodzko [8], meanwhile the second one has been 
extensively used by G. M. Milesi-Ferretti and A. Razin [12], N. Roubini and P. 
Wachtel [13], and R. Rodzko [8]. 

Following the first method, the optimum current account deficit is calculated 
econometrically. Then, upon comparing the optimum and the actual current 
account deficit, the conclusions are made over its acceptability. However, 
according to R. Rodzko (2005), intertemporal optimization-based methods fail to 
include the aspects as country’s possibilities to handle the debt or foreign 
investors’ willingness to lend and invest, thus, financing the current account deficit 
[8]. Thus, they lead only to partial disclosure of sustainability of the current 
account deficit. 

Various criteria and relative indicators, used to determine the sustainability of 
the current account deficit, following the second method, can be classified into 
three main groups. First, assessment criteria and relative indicators in respect of 
current account structure, which include the following main relative indicators: the 
ratio of current account deficit and GDP; the ratio of GDP growth and current 
account deficit and GDP. Second, assessment criteria and relative indicators in 
respect of the structure of capital and financial account include the following key 
indicators: the ratio of direct foreign investment and external debt; the ratio of 
current account deficit, calculated without direct investments, and GDP; the ratio 
of external debt and GDP; the ratio of external debt and export; the ratio of 
external debt management costs and export, and expression of official international 
reserves in import months. Third, assessment criteria in respect of other internal 
and external indicators (openness of the economy, economic growth of a country, 
real exchange rate, financial and political stability). 
 
3. The influence of BPM6 on the condition of payment of balance of Lithuania 
and on sustainability of its current account 

The Bank of Lithuania has recalculated the balances of payments from the year 
of 2004, according to BPM6. It enables comparison of balances of payments of 
2004-2013, according to BPM5 and BPM6 data, and allows assessing the changes, 
related with the change of data formation, grouping, and presentation 
methodologies. 

Comparison of the current account. While comparing the data of the current 
account of the balance of payments of Lithuania for the period of 2004-2013, 
presented according to BPM6 and BPM5, it is observed that the situation of the 
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current account generally worsened, i.e., its deficit increased or its surplus 
decreased, while the balance of the current account for 2010, which had been 
positive, became deficit one. And only in 2004, the condition of the current 
account, according to BPM6 data, was insignificantly better – when, its deficit 
decreased down to 37, 6 million litas, and in 2013, when its surplus increased up to 
173 million litas (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Current account according BPM5 and BPM6  

Source: Author's calculation [5;6]. 
 
While assessing the changes in components of the current account of 

Lithuania, it has been noticed that methodological changes of drawing up the 
balance of payments least influenced the changes of drawing up the balance of 
goods and services (Fig. 2). The new methodology had significantly higher and 
positive impact on the change of the balance of primary income, since its deficit 
used to decrease during all periods, according to BPM6 data. Meanwhile, negative 
changes are found in the balance of the secondary income, when its surplus was 
significantly lower, according to BPM6. Thus, the highest influence on the change 
of balance of the current account is attributable to significant decrease of surplus of 
balance of the secondary income. 

 

 
Fig. 2. Current account components according BPM5 and BPM6 

Source: Author's calculation [5;6]. 
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Comparison of the capital account. Contrary to the situation of the current 
account, while comparing the data of the capital account of the balance of 
payments of Lithuania for the period of 2004-2013, presented according to BPM6 
and BPM5, it might be noted that the situation of the capital account generally 
improved, i.e., its surplus increased (Fig. 3). It happened in 2006-2013, while the 
highest difference between BPM5 and BPM6 data is found in 2010, when the 
capital account increased up to 1126 million litas. A negative change is observed 
only in 2004 and 2005, when the surplus of the capital account decreased. 

 
Fig. 3. Capital account according BPM5 and BPM6 

Source: Author's calculation [5;6;7]. 
 
Comparison of the financial account. It is impossible to directly compare the 

data of the financial account of the balance of payments, presented according to 
BPM5 and BPM6, as, following the new manual, a negative flow sign, showing the 
increase in foreign assets, and a positive sign, showing the decrease in foreign 
assets, is not used in this account. These changes are clearly reflected in Fig. 4. 
However, the change of positive and negative signs, showed in financial account, 
had no influence on calculation of the final balance of payments. 

 

 
Fig. 4. Financial account according BPM5 and BPM6 

Source: Author's calculation [5;6]. 
 
Following the signs of assets and liabilities, shown in BPM5 financial account, 

and changed according to BPM6, it might be compared the extent of influence of 
methodology change on the balance of financial account. The change of 
methodology had no impact on the components of the financial account as 
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financial derivates and reserve assets, and very insignificant difference is observed 
between portfolio investments. Meanwhile, the comparison of direct and portfolio 
investments reveals higher influence of the methodology change. During the 
research period, positive influence on direct investments, when the net liabilities 
decreased, is more often observed, although direct investment flows and balances 
did not change during the period of 2008-2012 (Fig. 5). The highest differences are 
found, while comparing other investments, which influenced the changes of 
balance of the financial account. 

 
Fig. 5. Financial account and it's components according BPM5 and BPM6 

Source: Author's calculation [5;6]. 
 
Comparison of the balance of payments. One year, a positive change in the 

balance of payments was observed, i.e., its deficit or its surplus decreased, while in 
the next year, the balance of payments faced a negative change, i.e., its surplus or 
deficit increased. The highest difference is found in 2013, when the balance of 
payments of Lithuania, which had been surplus one, became deficit, while the 
difference was equal to 1062 million litas (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Payment balance according BPM5 and BPM6 

Source: Author's calculation [5;6]. 
 
Seeking to compare the sustainability of the current account deficit, following 

the balance of payments, presented according to BPM5 and BPM6, the indicators 
of sustainability of current account deficit, given in table 2, were calculated and 
compared. 
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Table 1. Lithuanian current account acceptability indicators according BPM5 and BPM6 
Indicator BPM 

edition 
Year 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
CAD / 
GDP, % 

BPM5 7,6 7,1 10,6 14,3 12,8 * * 3,7 0,2 * 
BPM6 7,6 7,2 10,4 14,9 13,0 * 0,3 3,8 1,2 * 

Real GDP / 
CAD, % 
GDP 

BPM5 1,0 1,1 0,7 0,8 0,2 * * 1,7 19,4 * 
BPM6 1,0 1,1 0,7 0,7 0,2 * 5,0 1,6 3,3 * 

Exp / GDP, 
% 

BPM5 51,8 57,1 58,7 53,2 59,1 53,6 66,9 76,5 83,0 86,1 
BPM6 47,4 53,9 55,6 50,4 57,1 52,0 65,4 75,1 81,7 84,1 

FDI / FD BPM5 0,61 0,65 0,58 0,50 0,40 0,41 0,44 0,46 0,49 0,53 
BPM6 0,59 0,65 0,59 0,50 0,39 0,39 0,42 0,44 0,47 0,52 

CAD - FDI, 
% GDP 

BPM5 -5,4 -4,4 -5,5 -10,7 -9,4 * * -0,5 0,5 * 
BPM6 -5,4 -5,8 -5,3 -11,4 -9,6 * 1,8 -0,6 -0,5 * 

FD / GDP, 
% 

BPM5 42,2 50,4 60,0 70,8 70,4 83,0 82,1 76,7 74,5 66,5 
BPM6 43,3 50,3 59,3 70,5 72,3 86,7 85,8 80,1 77,8 69,8 

FD / Exp, 
% 

BPM5 81 88 102 133 119 155 122 100 90 77 
BPM6 91 93 107 140 127 167 131 107 95 83 

FD 
servicing / 
Exp, % 

BPM5 11,9 14,7 13,2 31,9 14,9 21,0 10,1 13,1 10,8 17,7 
BPM6 n.d. 16,8 14,8 22,7 19,9 30,7 19,5 16,6 13,1 12,9 

RA / Imp, 
(month) 

BPM5 3,10 2,60 2,55 2,94 2,39 3,61 2,97 2,51 2,68 2,42 
BPM6 3,35 2,74 2,68 3,08 2,46 3,72 3,04 2,55 2,72 2,48 

CAD – Current account deficit; GDP – Gross domestic product; Exp – Exports of goods and services; FDI – 
Foreign direct investment; FD – Foreign debt; RA – Reserve assets; Imp – Imports of goods and services; 
n.d. – no data; * – Current account surplus. 

Source: Author's calculation [5;6;7] 
 
While comparing the calculated relative indicators of sustainability of current 

account deficit, following the balance of payments, presented according to BPM5 
and BPM6, the following key differences can be identified: 
 The ratio of current account deficit and GDP was generally higher, and 

this worsens the situation of sustainability of current account condition. 
 The ratio of GDP growth and current account deficit generally decreased 

during research period, while the highest difference is observed in 2012, when this 
indicator decreased from 19,4 percent up to 3,3 percent. However, in both cases, 
the current account deficit remains sustainable. 
 Each year, the ratio of export of goods and services and GDP used to 

become lower, and this decreases the degree of openness of the economy, however, 
it had no significant impact on sustainability of the current account condition. 
 The ratio of foreign direct investments of Lithuania and external debt 

remained almost unchanged.  
 The ratio of current account deficit, calculated without foreign direct 

investments, and GDP decreased. 
 The ratio of external debt of Lithuania and GDP usually increased, and 

this, in turn, slightly worsens the situation of sustainability of current account. 
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 The ratio of external debt and export always increased. 
 During research period, the ratio of external debt management costs and 

export increased, except 2007 and 2013. 
 The level of Reserve assets remained almost unchanged. 

Thus, the change of methodology of drawing up the balance of payments 
influenced not only the change of condition of the balance of payments, but also 
the assessment of sustainability of current account condition. 

 
4. Conclusions 
1. After comparing BPM5 and BPM6, the following essential changes were 
identified: from now on the current account consists of goods, services, primary 
and secondary income; according to BPM6, both credit and debit entries are 
presented with positive signs in the current and capital accounts; the financial 
account uses the headings “net acquisition of financial assets” and “net incurrence 
of liabilities” instead of “debits” and “credits”; positive numbers in financial 
account show the increase of assets or liabilities, while negative ones – their 
decrease; the main changes in current account are related with articles Goods and 
Services; more significant changes in financial account are observed in the part of 
direct investments and other investments. 
2. The economic literature usually assesses the sustainability of current account 
deficit by applying the econometric models of intertemporal optimization or on the 
basis of the change in certain indicators. By taking into account the indicators, the 
acceptability of current account deficit can be assessed in the view of the current, 
capital and financial account, investments, external debt, official international 
reserves, and other internal and external indicators. 
3. Following the data of the balance of payments, presented according to BPM6, 
the situation of the current account of Lithuania worsened, i.e., its deficit increased, 
and this was mostly influenced by significant decrease in secondary income 
balance surplus. Meanwhile, the situation of the balance of capital account 
improved, i.e., its surplus increased. Greater influence of change of methodology is 
observed on direct and other investments in country’s financial account. 
4. While comparing the sustainability of current account deficit, following the 
data of the balance of payments, presented according to BPM5 and BPM6, the 
relative indicators of sustainability of current account deficit worsened, however, it 
had no significant impact on sustainability of the country’s current account. 
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Abstract. Article analyzes the nature, structure and changes of Lithuanian foreign trade 
under existing conditions. Thus the basic indicators of foreign trade conditions evaluation; 
indexes of Lithuanian foreign trade conditions and marketable structure are analyzed; 
improvement ways of foreign trade conditions are determined. The researches reveal that for 
improving the conditions of Lithuanian foreign trade it is necessary to evaluate the main 
problems of development of export and to establish methods for solving them. It is 
determined that improvement of the system of insurance of export credits under the 
conditions of globalization and integration will stimulate its development and will ensure 
improvement of conditions for Lithuanian foreign trade. 
Keywords: foreign trade conditions, export, import, export credits, export insurance.   
 
1. Introduction  

Globalization and integration process are having a major impact on the 
development of foreign trade.  Foreign trade can affect the level of economic 
growth of an economy. Increase in export sales will lead to an overall expansion in 
production and an accompanying fall in the unemployment rate. Conversely, 
economic growth can affect the types of goods a country is able to trade. Thus 
foreign trade and economic growth are closely linked [1].  

Development of Lithuanian economy depends on foreign trade to a great 
extent. Development of foreign trade encourages structural changes of economy, 
helps to make close economic contracts to businessmen of other countries and to 
adjust to market conditions better. Lithuania’s integration to the European Union 
has opened huge possibilities for Lithuanian foreign trade development. 
Researches show that the economic crisis and Russian embargo have a significant 
influence on the changes of nature and pattern of Lithuanian foreign trade. At the 
same time, researches investigating such changes are missing. For this reason the 
actual problem arises – to use openness of separate countries markets seeking for 
rapid economic growth. Analyzing the problems of Lithuanian foreign 
development it is necessary to evaluate foreign trade conditions and foresee the 
ways of their improvement.  

The aim of the research: to examine the changes of Lithuanian foreign trade 
conditions and possibilities of their improvement. Seeking for this aim, the 
following research tasks to be accomplished: 
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• to perform theoretical review of the main indicators of foreign trade 
conditions;  

• to calculate indexes of Lithuanian foreign trade conditions; 
• to analyze  nature and structure of Lithuanian foreign trade;  
• to present the ways of Lithuanian foreign trade conditions improvement. 
The object of this research: Lithuanian foreign trade conditions.  
The methods of research are: analysis and synthesis of the scientific literature 

discussing the problems of foreign trade conditions; the systematic statistical data 
analysis of Lithuanian foreign trade. 
 
2. Estimation of indicators of foreign trade conditions 

In the scientific literature benefit of foreign trade for country is evaluated 
using indicator of trade conditions which is calculated as proportion of country’s 
export price index and import price index [2, 3]. This indicator helps to form 
country’s foreign trade policy.  

Increase of this indicator shows improvement of foreign trade conditions and 
obtained benefit from foreign trade and also country’s better standards of living. 
On the contrary – its reduction indicates degradation of trade conditions and 
tendencies of living standard change. If the prices of exported goods become 
higher in any country in the world market comparing to the prices of imported 
goods of the same country it means that possibilities to get more imported goods 
for one exported good become bigger. Consequently, country gets respectively 
bigger benefit from foreign trade. But the country can get benefit by increasing 
production effectiveness, by increasing the scope of export and by reducing prices. 
For this reason it is not always possible to decide about changes of country’s 
welfare just evaluating conditions of foreign trade. Evaluating conditions of 
foreign trade, scope and conditions of price changes have to be analyzed. For 
example, price reduction of export production is conditioned by increasing 
production effectiveness, so when demand in the world trade is quite flexible, 
country can increase the scope of export and get bigger benefit though its trade 
conditions became worse.  

For this reason A Kirejev offers trade conditions as economic indicator to 
define the followed main forms: 

• Marketable or pure barter trade conditions calculated as price index of 
exported and imported prices of a certain good or price index of export 
and import prices.  

• Profitable trade conditions – index showing country’s possibilities to 
import goods using incomes received from exported goods. It is 
calculated by multiplying marketable trade conditions by quantitative 
export index. Its increase shows that when incomes increase due to the 
export, possibilities of import increases; 
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• Factorial trade conditions – index relating import prices to work 
productivity of one or several production factors and showing what 
amount of import can be imported for increase of one unit of work 
productivity in export sectors. It is calculated by multiplying marketable 
trade conditions by work productivity index of exporting industries or by 
work productivity index of certain country export industry and by 
proportion of exported industries work productivity index of the country, 
from which goods are imported.  

• According to A. Kirejev, meaning of various calculated trade conditions 
indexes can not coincide due to the following reasons: if increase of 
export prices due to certain reasons was related to significantly bigger 
decrease of export scope, so, index of tradable trade conditions becomes 
bigger and the index of profitable trade conditions becomes smaller [4].  

 
Table 1. Lithuanian foreign trade conditions indexes by CN in 2008-2014 

 
CN Year 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 0.760 0.899 0.901 0.912 0.915 0.917 0.920 
I. Live animals; animal 
products  

1.291 1.407 1.401 1.389 1.367 1.356 1.370 

II. Vegetable products 1.224 1.326 1.328 1.334 1.351 1.359 1.363 
IV. Prepared foodstuffs, 
beverages 

0.954 1.076 1.089 1.108 1.156 1.181 1.192 

V. Mineral products 0.641 0.665 0.642 0.645 0.643 0.644 0.646 
VI. Products of chemical 
or allied industries 

0.820 0.663 0.703 0.746 0.756 0.789 0.811 

VII. Plastics and articles 
thereof 

1.081 1.337 1.003 0.876 0.564 0.456 0.113 

IX. Wood and articles of 
wood 

1.493 1.963 1.876 1.865 1.861 1.859 1.851 

XI. Textiles and textile 
articles 

1.049 1.148 1.144 1.139 1.133 1.132 1.129 

XV. Base metals and 
articles of base metal 

0.592 0.799 0.796 0.789 0.783 0.779 0.775 

XVI. Machinery and 
mechanical appliances 

0.564 0.680 0.743 0.785 0.798 0.813 0.833 

XVII. Vehicles, aircraft, 
vessels and associated 
transport equipment 

0.530 1.001 0.908 0.876 0.765 0.657 0.590 

XX. Miscellaneous 
manufactured articles 

2.372 3.544 3.234 3.202 3.196 3.190 3.180 

Source: Author’s calculation, [5; 6]. 
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According to some economists (N. A. Miklashevskaja), A. V. Cholop) index 
of trade conditions of separate countries (country groups) should be calculated 
using Laspeire index, evaluating price proportion of separate goods’ groups of 
export and import and benefit amount in common country’s import value in basal 
years.  

Influence to trade conditions index meaning have: demand fluctuation in 
world and domestic markets; changes of production conditions; monopolization 
degree of separate goods market. Consequently, change of trade conditions 
describes comparative condition of the country in the world trade [7].  

Indexes of Lithuanian foreign trade conditions in the years of 2008-2014 are 
calculated using the formula offered by P. Krugman i.e. as proportion of export 
price index and import price index and Combined Nomenclature (CN) (Table 1). 
As it is seen form the Table 1, indexes of Lithuanian foreign trade conditions in the 
year of 2008-2014 were smaller than figure of one. This shows that index of export 
prices is lower than index of import prices. However in the year of 2014 this index 
became higher comparing to the index in the year of 2008.  

Changes of trade conditions’ indexes were influenced by increased prices of 
mineral products. Indexes of foreign trade conditions of some good groups: live 
animals, vegetable products, prepared foodstuffs, beverages, wood and articles of 
wood, textile articles were higher than figure of one.  

It was influenced by increase of indexes of export prices due to increased 
export scope comparing to the scope of import. Because of the reason that products 
of chemical industry recently decreased, this has an influence for decreasing 
indexes of export prices of these products and indexes of foreign trade conditions 
(Table 1). 

So, calculated indexes of Lithuanian foreign trade conditions show that it is 
necessary to increase export scopes of separate good groups and of common 
Lithuanian export, to look for improvement ways of foreign trade conditions. But 
in order to identify improvement ways of Lithuanian foreign trade conditions it is 
necessary to analyze nature, structure and changes of foreign trade, after 
Lithuanian becoming the member of the EU.  

 
3.  The ways of Lithuanian foreign trade conditions improvement 

International trade practice shows that economic instability of countries and 
lack of trust for foreign trade partners are the main factors impeding the 
development of export. 

After restoration of the independence of Lithuania its economic situation 
changed. Economic ties with the former Soviet Union republics became weaker 
and this created conditions for a more independent foreign policy, direct economic 
relationships with the Western countries. This determined changes in the structure 
and dynamics of foreign trade of Lithuania.  

Liberalization of relationships with foreign countries the turnover of the 
foreign trade of Lithuania with Western European countries and other countries of 
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the world started to develop rapidly. Lithuanian integration into the EU had an 
influence on the changes of foreign trade development. The analysis of Lithuanian 
export by economic zone shows that the majority of national exporters sold their 
products in the EU countries. It was determined that export of Lithuanian goods 
into the EU countries in the year 2014 comprised 54.9 % of all export and import 
from EU comprised 63.8 % of all import, export of Lithuanian goods to CIS 
countries – 31.6 % of all export scope and import – 32.6 % of import scope [5; 6].  

Analysis of Lithuanian foreign trade marketable structure showed that in the 
year of 2014 as during the previous year’s mineral products – 17.8 %, machinery 
and mechanical appliances – 15.4 %, textile materials and articles – 5.4 %, 
chemical industry and its productions – 9.2 % dominated in Lithuanian export. 
Whereas mineral products – 25.3 %, machinery and mechanical appliance – 17.0 
%, transport equipment – 8.0 %, chemical industry and its production – 10.4 %, 
textile articles – 5.0 % made the major part of import [5].  

One of the main problems of Lithuanian foreign trade conditions improvement 
is increase of export scope which would assure positive balance of foreign trade. 
Due to the fact that Lithuania is the member of the EU, decrease of import scope, 
using tradable limitations, is impossible due to implementation of tradable 
agreement obligations. For this reason import should be limited by reducing import 
of non-qualitative goods and using no customs to some imported goods from some 
countries (Russia, Belarus).  

This does not prompt competition and just defends interests of producers. So, 
the focus of attention should be paid to normalization and improvement of business 
environment, enlargement of export scopes. Fort this reason the main export 
problems have to be analyzed and solving ways have to be foreseen.  

While exporting production many problems arise: it is difficult to foresee in 
which country economic decline will appear (this is followed by bankrupts, credits 
for goods); to evaluate reliability of partners (because part of it does not pay for 
goods in time); shortage of circulating resources and so on.  

Researches reveal the fact that there are quite enough specific, typical to 
export problems in activities of exporting companies: seeking for partners in 
foreign markets and establishment of trade agencies; problems of product applying 
to foreign markets, necessity of special prepared staff for foreign activity, more 
complicated forms of payments, transport organization forms and documents are 
not applied in the domestic market and so on.  

With the intention of solving risen problems more successfully and becoming 
equal competitors in foreign markets companies should: 

• Strategically plan part of export in company’s future activity, to understand 
the mission and vision of export; 

• To analyze its “strong” and “weak” spheres and seek for ways to strengthen 
them; 
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• To collect information about various markets and react to the changes in 
volatile situation quickly; 

• Safely and estimated choose export management way and partners;  
• To apply contemporary quality management forms, to apply equipments 

maximum for product modification and to pay attention to importance of 
package and services; 

• To apply inner support policy in outbound activity; 
• To apply more flexible price policy and more progressive payment forms. 
National export support system should solve the main export problems. Export 

support system of every country is unique, national export support forms are very 
different but all of them can be divided into: financial support forms (export credits 
insurance; opened and covert sponsorship; preferential lending) and financial 
support means (collection and supplying of information about trade conditions; 
support to develop direct business relations with foreign partners; encouragement 
of international cooperation and of new business relations).  

Direct participation of the country in the national export support system shows 
country’s determination to take up part of credit risk falling to exporter but also 
makes a possibility to regulate this system in order it would be easy to implement 
country’s political aims.  

The main role is played by financial support systems where export credit 
insurance is the most important. The analysis of export credits insurance showed 
that in present export credit insurance up to 30 days (60 %) is the most common. 
Exporter has a possibility to choose the most suitable variant of insurance and to 
compose disposable, permanent agreement or agreement of all turnover credit 
insurance. Usually medium Lithuanian companies insure export credits (60 % of 
all insured export credit value), big companies (30 %) and small companies insure 
just 10 % of insured export credit value.  

The biggest number of insured export credits are in textile industry – 30 %, in 
oil industry – 20 %, in building - -20 %, in food industry – 17 %. Lithuanian 
companies use insurance of political risk which reduces risk trading in countries, 
where situation is not steady [8]. 

Activity of export credits insurance in developed countries shows that private 
credit insurance market not always can offer these services which are supplied by 
credit insurance institutions when the state is participating. For this reason, the 
country, participating in the activity of credit insurance, plays the main insurance 
role. Insurance company just administers insurance activity implemented by 
government.  

According to EU law acts regulating insurance activity of export credits 
participation of government should be confined by taking responsibility for those 
export transactions which are not forbidden by insurance companies due to 
possible amount of losses especially when long-term sponsorship of export 
appears. 
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Improving export credit insurance problem of effective export, credit 
insurance mechanism arises. This problem is analyzed according to two aspects: 

1) Choosing export credit growth mechanism which can evaluate needs of 
insurance products and services offered by country’s economy subjects;  

2) Finding out which level country’s economy subjects use for offered 
insurance products and services trying to entrench at foreign markets.  

Participation of country in this process should be limited by taking 
responsibility for those export transactions which are not forbidden by private 
insurance companies due to the reason of possible amount of losses especially in 
the sphere of long-term lending.  

Classifying insurance types into supported by the state and not supported by 
the state, favorable conditions to reduce risk and get bank credit would be made to 
exporters. State, indirectly subsidizing exporters together would take export credit 
risk. Then state would take the exporter’s risk for state supported insurance types 
and export credit insurance agency – for state non-supported insurance types.  

Developing economy of Lithuania export credit insurance should improve 
reducing export risk and increasing turnover resources for manufacturing of 
exported production and encouraging export to the states having bigger risk. 
Encouraging export development it would be purposeful to improve export credit 
insurance system. For this aim experience of EU countries should be used and 
according to country’s economic conditions the most suitable export credit 
insurance model should be chosen.  
 
4. Conclusions 
1. It was established that Lithuanian foreign trade conditions in the year of 2008-

2014 were smaller than figure of one, which shows, that it is necessary to 
increase export scopes of separate good groups and of common Lithuanian 
export, to look for improvement ways of foreign trade conditions.  

2. It was determined that in recent years export of Lithuanian goods into EU 
countries and import from EU comprised the biggest share of all export and 
import. Researches show that Lithuanian integration into the EU has influence 
on changes of foreign trade conditions. 

3. Analyzing changes of import and export after Lithuania becoming the member 
of EU it was determined that the change of trade regime made the biggest 
influence to Lithuanian trade with third countries which are not members of 
the EU. 

4. The main problems of Lithuanian foreign trade conditions improvement is 
increase of export scope which would assure positive balance of foreign trade. 
Due to the fact that Lithuania is the member of the EU, decrease of import 
scope, using tradable limitations, is impossible due to implementation of 
tradable agreement obligations. For this reason import should be limited by 
reducing import of non-qualitative goods and using no customs to some 
imported goods from some countries.  
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5. Researches reveal the fact that there are quite enough specific, typical to 
export problems in micro and macro levels. Companies and state using 
National export support system can solve the main export problems 
successfully.  
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Abstract. Based on the data of the European Central Bank (ECB), banks in EU27 markets 
perform better in countries with more developed retail payment services. The goal of the 
current research is to investigate the impact of the usage of payment cards and retail 
payment transaction equipment on bank performance. Research period covers 2008-2012. 
ECB statistics on the banking sectors of EU27 countries was processed by means of SPSS 
software. Regression analysis was conducted to define the relationship between retail 
payment variables and bank performance indices. The analysis yielded a statistically 
significant linear regression model that links bank operating income with two explanatory 
factors: value of transactions and number of automatic teller machines (ATM).  
Keywords: payment cards, bank performance, regression analysis. 
 
1. Introduction  

The global consumer payment market has more than doubled over the last 
decade and its volume in 2014 was 47 trillion US dollars.  2014 was the first year 
which the share of digital payment volume surpassed that of cash payment 
methods. [8] 

More than 50 per cent of global non-cash payment growth comes from 
developing countries: the U.S. and the Eurozone are still ahead in the number of 
non-cash transactions made per inhabitant. [24] 

The total number of non-cash payments in the European Union (EU), across the 
different types of instruments, increased by 6.0 per cent to 100 billion in 2013 
compared with the previous year. In turn, card payments accounted for 44 per cent 
of all transactions. The number of cards with a payment function in the EU 
increased in 2013 by 3 per cent to 760 million. This represented around 1.5 
payment cards per EU inhabitant. The number of card payments rose by 9.6 per 
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cent to 43.6 billion, with a total value of 2.2 trillion euro. This corresponds to an 
average value of around 49 euro per card transaction.  

Despite the fact that payment instruments continued to differ widely across EU 
countries, payment cards remain the main payment instruments. Relative 
importance of payment cards (a percentage of total number of transactions) varies 
from 17.7 per cent in Bulgaria to 71.8 per cent in Denmark. However, this ratio 
exceeds 45 per cent in most European countries, including Latvia, Lithuania and 
Estonia with 50.93, 45.55 and 66.87 per cent respectively (Fig. 1). [10] 

Fig. 1. The relative importance of payment cards across EU countries in 2013 [10]. 
 
Credit and debit cards have increasingly become the preferred methods for 

consumers to pay for goods and services [12]. Besides, credit cards are a key 
source of consumer credit.  

Payment card business worldwide has been developed under the impact of 
several factors, such as intensifying regulation in the area of interchange fees, 
lowering of cross-border barriers, consolidation among industry players, rising 
economic uncertainty, the emergence of new technologies, and competitive 
pressures within the banking industry. [24] 

Moody’s Analytics tested whether the long-term shift to credit and debit cards 
stimulates economic growth, and found that electronic card payments continue to 
have a meaningful impact on the world economy. These findings are notable as the 
global economy struggles to recover, and as individual countries consider whether 
to take steps to enable the wider use of cards [18]. 
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The goal of the current research is to examine the impact of payment card 
business on overall bank performance.  

To achieve the established goal the following tasks should be accomplished: 
• To select the appropriate ratios that could be used to measure bank 

performance and payment card business performance; 
• To perform a correlation analysis to test regression assumptions (the 

existence of the relationship between dependent and independent 
variables and absence of multicollinearity between explanatory 
factors); 

• To perform a regression analysis to define the relationship between 
bank performance and payment card business performance.  

Bank performance was measured with return on equity ratio and operating 
income. In turn, seven different indices were used as proxies for payment card 
business performance. 

The research hypothesis was stated, as follows: 
 
H1: There is a statistically significant relationship between payment card 

business performance and bank performance. 
 
The findings of the current research contribute to the existing data on the 

impact of retail payment services, in particular payment cards and payment 
transaction equipment, on bank profitability.  
 
2. Impact of retail payment services on bank performance 

Retail payment services have a direct impact on banks’ non-interest income, 
such as fee income arising from payment services and bank account management. 
Non-interest income has a very important impact on bank performance [15]. 
Boston Consulting Group’s experts reported that payments business accounts for 
30-50 per cent of bank revenues [6]. 

Payment cards are type of retail payment non-cash instruments along with 
credit transfers, direct debits and cheques. [9] Besides, debit cards and credit cards 
are key elements of electronic banking. Based on data of the Bank for International 
Settlements (BIS), most retail payments from customers to merchants using the 
internet take the form of credit/debit card payments [5]. In turn, it was proved that 
a greater use of electronic payment instruments can improve bank performance 
[15].  

Many studies show that payment cards and e-payment in general have a 
positive effect on banking industry and on the economy as well. The usage of debit 
and credit cards varies by country, with generally being more widespread in 
developed countries, and close to non-existent in developing countries [23].   

Based on the country-level retail payment service data from across 27 EU 
markets, evidence confirms that banks perform better in countries with more 
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developed retail payment services. This relationship is stronger in countries with 
more retail payment transaction equipment, like automatic teller machines (ATMs) 
and point-of-sale (POS) terminals [15]. 

Many researchers focus their attention on analysis of the relationship between 
bank performance and usage of retail payment instruments and equipment. The 
most frequently investigated issues are: (1) usage of payment cards and bank 
performance [19; 20] and (2) usage of ATMs and POS terminals and bank 
profitability. [13; 17; 21; 1; 14].  

Table 1 summarizes the information about the retail payments related variables 
used in different studies to predict bank performance. 

 
Table 1. Retail payments and bank performance: overview of studies 

Source Research description Retail payment variables  
Al-Qudah et al. 
2012 [4] 
 

Investigation of the impact 
of electronic credit cards 
usage on bank profitability 

• Number of credit cards 
• Operational expenses related to 

credit cards 
• Capital investments into credit 

card business 
• Income from credit card 

business 
Hasan et al.  2009 
[15] 

Investigation of the impact 
of retail payments on bank 
performance 

• Number of total transactions to 
population 

• Number of ATMs to population 
• Number of POS terminals 
• Value of transactions 

Itah & Ene, 2014 
[16] 

Investigation of the impact 
of cashless banking on bank 
profitability  
 

• number of ATMs 
• Number of POS terminals 
• volume of transaction on e-

banking services 
Aduda & Kingoo, 
2012 [2] 

Analysis of the relationship 
between electronic banking 
and financial performance 
of banks 

• Number of payment cards 
• Number of ATMs 

 
Bank performance most frequently is expressed by return on assets (ROA) or 

return on equity (ROE) ratios. [1; 3; 22] However, profit-related ratios are 
influenced by huge range of factors that can reduce the reliability of the analysis. 
 
3. Research methodology 

To achieve the established research goal and to test the research hypothesis, 
two indices were chosen as proxies for bank performance and seven ratios for 
payment card business performance. Bank performance was expressed with return 
on equity (ROE) ratio and operating income (OI) ratio. Payment card business 
performance indices are, as follows: 
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1. Total card payments (TP); 
2. Relative importance of card payments (Imp) - the percentage of payment 

card usage in the total amount of electronic payments; 
3. Number of card transactions per capita (noT); 
4. Value of transactions per capita (voT); 
5. Number of payment cards (noC); 
6. Number of ATMs (ATM); 
7. Number of POS terminals (POS). 

To define the relationship between dependent variables (ROE and OI) and 
factors affecting bank performance, correlation analysis was conducted.  

Data for the analysis was extracted from European Central Bank statistical 
warehouse [11]. Analysis period covered 2008 – 2012.  

Sample involved banks of 27 European countries and was subdivided into: (1) 
EU12 (NMS) – New Member States (Slovakia, Slovenia, Romania, Poland, Malta, 
Hungary, Lithuania, Latvia, Estonia, Cyprus, Czech Republic, and Bulgaria), and 
(2) EU15 – Old Member States (United Kingdom, Sweden, Finland, Portugal, 
Austria, Netherlands, Luxemburg, Italy, France, Spain, Greece, Ireland, Germany, 
Denmark, and Belgium.  

Correlation was conducted separately for each country. In order to get more 
objective results and for better understanding of the trends in the regions, the 
aggregated data was calculated separately for EU, EU15 and EU NMS.  

To avoid the problem of multicollinearity between the explanatory factors, the 
whole sample data was analysed.  

Based on the results of the correlation analysis, all possible combinations of 
variables were used to construct linear regression models. 
 
4. Research results 

Figure 2 demonstrates the results of the correlation analysis for ROE and 
payment card business performance indices. The results differ widely between the 
regions. Obviously, banking sector of EU15 countries has more developed retail 
payment system and services.  

As a result, retail payment variables positively correlate with bank profitability. 
However, correlation coefficients are relatively small, except of the case in regards 
to the number of POS terminals.   

Such factors, as total payments and value of transactions have a great impact on 
fee-based income, and consequently on bank profitability. However, ROE ratio is 
affected by many other factors and it could be a reason for low correlation. 
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Fig. 2. Results of the correlation analysis: ROE vs. retail payments 
 

Due to the fact that there is no strong relationship between ROE and selected 
variables, ROE ratio is not used as a dependent factor for making a regression 
analysis.  

Figure 3 summarizes the correlation coefficients received from the analysis of 
the relationship between bank operating income and other variables.  

 

Fig. 3. Results of the correlation analysis: OI vs. retail payments 
 
Performed analysis revealed a much higher correlation between operating 

income and payment card industry indicators in both regions. The lowest 
coefficients were estimated for the relationship between dependent variable and 
two factors: number of payment cards and number of POS terminals. 
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Table 2 demonstrates the results of the correlation analysis between 
explanatory variables, conducted to avoid using the highly correlated indices in one 
model. 

 
Table 2. The results of the correlation analysis for explanatory indices 

 TP Imp noT voT noC ATM POS 

TP ρ 1 .130 .284 .271 .555** .627** .701** 
Sig.   .518 .152 .171 .003 .000 .000 

Imp ρ .130 1 .541** .297 -.012 -.075 .094 
Sig.  .518  .004 .133 .951 .709 .642 

noT ρ .284 .541** 1 .871** .079 -.048 .078 
Sig.  .152 .004  .000 .697 .814 .698 

voT ρ .271 .297 .871** 1 .197 .073 .180 
Sig.  .171 .133 .000  .325 .719 .369 

noC ρ .555** -.012 .079 .197 1 .956** .837** 
Sig.  .003 .951 .697 .325  .000 .000 

ATM ρ .627** -.075 -.048 .073 .956** 1 .873** 
Sig.  .000 .709 .814 .719 .000  .000 

POS ρ .701** .094 .078 .180 .837** .873** 1 
Sig.  .000 .642 .698 .369 .000 .000  

 
Correlation coefficients marked with “*” and “**” are significant at the 0.05 

and 0.01 level, respectively. Highly correlated variables cannot be used in the 
regression model simultaneously.  

Based on the results of two-step correlation analysis, operating income was 
chosen as a dependent variable for the regression analysis. Besides, ten possible 
combinations of a regression model were constructed to be tested (Table 3).  
 

Table 3. Model with different combinations of variables 

Independent variables Models with Constant Models without Constant 

 R2 Adj. R2 Sig. R2 Adj. R2 Sig. 

voT, Imp, TP  .511 .448 .001 .635 .589 .001 

noT, TP  .499 .457 .000 .623 .593 .000 

ATM, voT, Imp  .913 .901 .000 .926 .917 .000 

ATM, noT  .912 .904 .000 .915 .908 .000 

voT, ATM  .911 .904 .000 .916 .910 .000 
 

The data summarized in the Table 3 indicates the fact that all the tested models 
are statistically significant (Sig. < 0.05). However, the only model with 

972



independent variables voT (value of transactions) and ATM (number of ATMs) 
has statistically significant regression coefficients (Table 4). 
 

Table 4. Model summary (independent variable OI) 
    Model summary 

R R2 Adj. R2 F Sig. Durbin-Watson 

0.955 .911 .904 14.16339 0 1.620 

Coefficients 

Model 
Coefficients 

T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

Constant -11.921 4.518 -2.638 .014   

voT 2.640 .811 3.254 .003 .995 1.005 

ATM 1.772 .117 15.105 .000 .995 1.005 
 

For a confidence level of 95 per cent, if „significance F" is less than 0.05, then 
the null hypothesis is rejected (there is a statistically significant association 
between dependent variable and independent variables). The significance F for the 
model is equal to 0.000. R-squared of the model is equal to 0.911, indicating that 
91.1 per cent of the variability in the banking sector performance is explained by 
this model. Durbin-Watson statistics is greater than its upper critical value (DU = 
1.023), which indicates that there is no autocorrelation in the residuals. 

As for regression coefficients, p-values for both are less than 0.05 (for voT p = 
0.003, for ATM p = 0.000). It means that both coefficients are not equal to zero 
with a probability of 95 per cent. The variance inflation factor (VIF) = 1.005 < 10, 
which indicates that there is no multicollinearity [7]. Constant was included in this 
model. The developed model is expressed by the following equation:  
 
            921.11772.164.2 −×+×= ATMvoTOI                                   (1) 
 

Based on the model, increasing the value of payment card transactions, it is 
possible to triple the volume of bank operating income.  

 
5. Conclusions 

The current research is based on the literature review on the investigation of the 
relationship between retail payment services and performance in the banking 
industry.  

 Various studies provide the empirical evidence of the fact that retail payment 
services foster innovation and growth in the banking sector and create value to 
bank shareholders. Retail payment services have a larger impact on bank 
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performance in countries with a relatively high adoption of retail payment 
transaction technologies. In particular, bank efficiency increases with the increased 
number of retail payment transactions which have been done through ATMs or 
POS terminals.  

Payment cards are basic instruments for retail payment system. The hypothesis 
about the impact of payment card business impact on bank profitability was tested 
and confirmed within the current research.  

The given study yielded a regression model linking bank operating income with 
the value of payment card transactions and number of ATMs. The developed 
model could be tested in different countries to make a conclusion on its 
applicability and universality. Besides, the range of the analysed variables could be 
extended, involving more indices. For instance, net interest margin could be used 
as a proxy for bank performance. 
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ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПО ПРИНЦИПА “ДИЛЕМАТА НА 
ЗАТВОРНИКА” 

 
                 PRICING PRINCIPLE "PRISONER'S DILEMMA"

       
Ivan Iliev 

 
   Technical University – Sofia, Bulgaria                   
   E-mail: ivil@tu-sofia.bg  
 
Abstract. Existants many situations where in the process of pricing the company and its 
competitors face a " prisoner's dilemma ." To determine you will face any company in such 
a situation , imagine how gross profit will get it, and its main competitor in four different 
versions of the high and low prices. This model serves as a compelling metaphor for those 
situations in which operators in pursuit of their own interests get results that put each of the 
parties even more difficult position. 
Keywords: price policy, prisoner's dilemma, competition, competitor, residual price 
elasticity, profit. 
 
1. Въведение  

Ценообразуването по принципа на дилемата на затворника описва 
ситуации, в които преследването от  всички участници в даден бизнес  на 
своите собствени интереси, дава в крайна сметка  условно оптимални 
резултати за всеки от тях. Това явление може да доведе до установяване на 
стабилни цени на равнище по-високо от предполагаемата оптимална цена. В 
много отношения такива завишени цени изглеждат като следствие от 
картелни съглашения относно системата на ценообразуване. Те, обаче могат 
да се постигнат само, когато  всички страни разберат динамиката, а също така 
мотивите и икономическите показатели на  своите основни  конкуренти.  
        
2. Изложение 

Явлението дилемата на затворника е получило своето наименование от 
странната история, която илюстрира тази фраза. Двама члена на банда били 
арестувани и вкарани в затвора. Всеки от тях бил поставен  в единична килия, 
без да може да общува с другия. Тъй като полицията нямала достатъчно 
улики, за да бъдат   осъдени  бандитите по основния пункт на обвинението, е 
взето решение  да се присъди и на двамата по 1 година затвор на основата на 
по-малко тежкото  обвинение. Преди  това, обаче полицията  опитала да 
получи признание поотделно от всеки един от тях или от двамата заедно. На 
всеки от затворниците (без знанието на другия) е предложено да  сключи 
сделка. Ако затворникът приеме да  свидетелства срещу партньора си, той ще 
бъде освободен, в замяна на това последният ще получи 3 годишна присъда 
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по основното обвинение. Но, именно тук се крие подводния камък... Ако и 
двамата затворници дадат свидетелски показания един срещу друг, то 
присъдата им ще е по 2 години за всеки. Изхождайки от това, резонно е всеки 
от затворниците  да предположи, че ще бъде по-добре да даде свидетелски 
показания срещу своя партньор, независимо от това, как би постъпил другия. 
 Сумирането на вариантите за избор  и решения в рамките на тази 
дилема е показано в таблица 1, където са представени разсъжденията на  
единия от затворниците от първо лице. Изводите на първото лице са 
отделени с болд шрифт, а изводите на неговия съдружник  —  с курсив. 

 
Таблица 1. Таблица Решение на дилемата на затворника 

 

Моят партньор отказва да 
дава свидетелски показания 

3 години 

Мен ме 
освобождават 

1 година 

1 година 

Моят партньор дава срещу 
мен 
свидетелски показания 

2 години 

2 години 

Моят партньор  го 
освобождават  

3 години 

 
Аз  ще дам 
свидетелски 
показания 

Аз се отказвам да дам 
свидетелски показания 

 
Всеки от затворниците разсъждавал  по следния начин: «Ако моят 

партньор даде свидетелски показания, то на мен ще присъдят  две години  
затвор — при условие, че аз също дам срещу него показания; или аз ще 
получа три години лишаване от свобода, ако не свидетелствам. От друга 
страна, ако моят партньор се откаже да даде свидетелски показания, то мен 
ще ме освободят при условие, че аз дам против него показания, но на мен ще 
ми се наложи да прекарам една година зад решетсите, ако не дам показания. 
И в двата случая за мен ще е по-добре да  дам свидетелски показания. Но, тук 
възниква дилемата. Ако аз последвам тази логика и дам показания — а моят 
партньор направи същото — то ние ще се окажем в левия долен ъгъл на 
таблицата, т.е. ще прекараме две години в затвора.” 

Разбира се,  че при решението на  дилемата изглежда напълно логично да 
се дадат свидетелски показания. Но, постъпвайки по този начин, двамата 
затворници ще се окажат  в по-лоша ситуация в  сравнение  с тази, в която 
те биха могли да се окажат, ако и двамата биха се отказали  от даването 
на  показания. Или, ако и двамата дадат показания, то те ще получат по две 
години затвор. Ако и двамата се  откажат, ще лежат 1 година. 

Необходимо  е известно време, за да  се усвои механизмът, свързан с 
дилемата на затворника, и още повече време — за да се оценят по 
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достойнство последиците от неговото приложение. Но, тази  история служи 
като убедителна метафора за твърде широк спектър ситуации, в които 
преследването на своите собствени интереси води до резултати, поставящи 
всяка от страните в още по- затруднено положение. 

Съществуват много ситуации, когато в процеса на ценообразуването 
фирмата и нейните конкуренти се сблъскват с дилемата на затворника. Много 
често дадена фирма може да оцени възможността от увеличение на печалбата 
си чрез намаляване на цените, без да  обръща внимание на ценовата политика 
на своите конкуренти. Към подобен извод могат  да дойдат и нейните 
конкуренти, т.е. те действително биха могли да заработят повече, 
намалявайки  цените, независимо от това, какви действия ще предприеме 
визираната фирма. Но, ако тя  и конкурентът й намалят цените — т.е.  ако 
всички участници пристъпят в съответствие със своите собствени 
интереси към еднопосочни действия, — те  в много  случаи  могат да се 
окажат в незавидно  положение. Задачата на фирмите в такива ситуации е  
да запазят цените на високо равнище, независимо от факта, че всяка от тях би 
могла да извлече определени изгоди от тяхното намаление. 

Ако реши да направи избора между високите и ниските цени, в процеса 
на ценообразуването фирмата се сблъсква с дилемата на затворника  при 
следните условия: 
1. Нейната брутна печалба ще е по-голяма при ниски цени, независимо от 
това, търгуват ли нейните конкуренти на по-високи или по-ниски цени. 
2. Брутната печалба на  конкурента й ще  е по-висока при ниски цени, 
независимо дали  визираната фирма търгува на по-високи или по-ниски цени. 
3. Обаче, ако всички фирми от бранша установят своите цени на по-ниско 
равнище, то както за  съответната фирма, така и за нейните конкуренти, 
брутната печалба ще бъде по-ниска в сравнение с тази печалба, която двете 
страни биха  могли  да получат, ако те  биха определили по-високи цени. 
Пример. Както е показано в табл. 2., визираната фирма (нека я обозначим с 
притежателното местоимение „моя”) има един основен конкурент. Към 
момента на анализа „моята” цена съставлява 2,90 лева, а неговата цена — 
2,80 лева. Аз притежавам  40% дял от пазара, общият капацитет, (обем) на 
който наброява 20 милиона стокови единици. Ако намаля цената до 2,60 лева, 
то моят  пазарен дял, да предположим се  увеличи до 55% — при условие,  че  
конкурентът  не последва  примера ми. Ако той също така снижи цената с 
0,30 лева — до 2,50 лева, — то може да се очаква, че нашите дялове на пазара 
ще останат неизменни и ще съставляват съответно 40 и 60%. От друга страна, 
ако моят конкурент намали своята цена, а моята цена остане на предходното 
равнище (2,90 лева), то може да се предположи, че той ще увеличи своя дял 
на пазара до 80%, оставяйки на мен едва  20%. 

Ако и при двете фирми променливите разходи са 1,20 лева на единица 
продукция, а обема на пазара остане постоянен (20 милиона стокови 
единици), то ние се сблъскваме с 4 възможни сценария на  развитие 
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събитията с осем цифрова брутна печалба (4 за фирмата и 4 за моя 
конкурент). 

 
Таблица 2.  Решения при определяне  вариантите  на цените 

 

Сценарий за 
определяне на 
цените 

Моята 
цена 

Моят обем 
продажби 
(млн. Бр..) 

Моят обем 
продажби 
(млн.лв.) 

Моите 
променливи 
разходи   (млн. 
лв.) 

Моята брутна 
печалба (млн. 
лв.) 

Моята фирма —
висока цена 
Конкурентът —
висока цена 

2,90 8 23,2 9,6 13,6 

Моята фирма —
висока цена 
Конкурентът — 
ниска цена 

2,90 4 11,6 4,8 6,8 

Моята фирма —
ниска цена 
Конкурентът — 
ниска цена 

2,60 8 20,8 9,6 11,2 

Моята фирма — 
ниска цена 
Конкурентът —
висока цена 

2,60 11 28,6 13,2 15,4 

Сценарий за 
определяне на 
цените 

Цена 
конкурента 

    Обем  
продажби на  
конкурента 
(млн.бр.) 

Обем 
продажби на 
конкурента 
(млн. лв.) 

Променливи 
разходи на 
конкурента (млн. 
лв.) 

Брутна 
печалба на 
конкурента 
(млн. лв.) 

Моята фирма —
висока цена 
Конкурентът —
висока цена 

2,80 12 33,6 14,4 19,2 

Моята фирма —
висока цена 
Конкурент — 
ниска цена 

2,50 16 40,0 19,2 20,8 

Моята фирма — 
ниска цена 
Конкурентът — 
ниска цена 

2,50 12 30,0 14,4 15,6 

Моята фирма — 
ниска цена;  
Конкурентът —
висока цена 

2,80 9 25,2 10,8 14,4 

 

979



Означава ли това, че сме попаднали ли в ситуация на  „дилемата на 
затворника”? 

На таблица 3 са показани четири възможни варианта за брутна печалба, 
както за  визираната фирма, така и за фирмата на основния  конкурент. 

 
Таблица 3. Варианти за брутна печалба (обозначенията са в милиони лева) 

 

Цена на конкурента = 2,80 лв.      
Висока 

14,4 

15,4 

19,2 

13,6 

Цена на конкурента = 2,50 лв. 
Ниска 

15,6 

1,2 

20,8 

6,8 

 Моята цена = 2,60 лв. 
Ниска 

Моята цена = 2,90лв. 
Висока 

 
В случая е необходимо да проверим, съответстват ли дадените условия 

на принципа относно дилемата на затворника: 
1. Моята брутна печалба е по-висока при ниска цена, независимо от това, 

по-висока или по-ниска цена е предложил моят конкурент (15,4 милиона лева 
> 13,6 милиона лева, и 11,2 > 6,8). Няма значение, какво прави моят 
конкурент:  аз въпреки това реализирам повече пари при по-ниската цена. 

2. Брутната печалба на моя конкурент е по-висока при ниска цена, без 
значение от това, каква цена съм приел аз самия (15,6 милиона лева > 14,4 
милиона лева,  и 20,8 > 19,2). Той също така печели повече  при ниска цена, 
независимо от моята цена. 

3. Обаче, ако ние двамата независимо един от друг определим по-ниски 
цени, то както за моята фирма, така и за фирмата на моя конкурент брутната 
печалба се намалява в сравнение с очакваната печалба, която двамата бихме  
могли да получим, ако бяхме  определили по-високи цени (15,6 милиона лева 
< 19,2 милиона лева, и 11,2 < 13,6). 

Общият  извод  е, че условията на дилемата на затворника общо взето са 
спазени .  

За моята фирма изводът е съвършено ясен: макар и да ми изглежда 
съблазнително да намаля цената заради това, че ми дава възможност да  
увелича делът на пазара и повиша брутната печалба до 15,4 милиона лева, аз 
си давам сметка за  това, че моят конкурент се сблъсква със същото това  
изкушение. За него е също така примамливо да намали цената, да  завладее 
по-голям дял от пазара и  да увеличи общата си печалба. Но, ако той снижи 
цената, то вероятно и аз ще направя същото. Ако намаля цената, той по-скоро 
от всичко,  ще намали и  своята. Ако и двамата  снижим цените, то моята 
обща печалба ще възлезе  като цяло на 11,2 милиона лева, а това е твърде 
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рязко намаление в сравнение с 13,6 милиона лева, които получавам към 
текущия момент.   

За да определите, сблъсквала ли се е вашата фирма с анализираната 
ситуация „дилемата на затворника”, представете се, каква брутна печалба ще  
получат вашата фирма и вашия конкурент при четирите различни 
варианти на високи и ниски цени. Перспективните оценки могат да изискват 
и определени допускания по отношение на икономическите показатели на 
вашите конкуренти. Това на свой ред, предполага известна предпазливост. 
Ако  икономическите показатели на конкурентите значително се отличават от 
вашите предварителни прогнози, те могат да не стигнат до решения или 
мотивировки, които им приписвате вие  във вашия модел 
 
3. Заключение 

В обобщен вид може да се заключи, че съществует редица причини, 
съобразно с които не винаги се запазва  логиката на дилемата на затворника, 
даже ако всички хипотези са верни.  
1. Брутната печалба може да не е единствения критерий при вземане на 
решение. В съвременните условия целевата функция на  бизнеса преди 
всичко е да се запази относителния дял на пазара в условията на жестока 
конкуренция. 
 3. Правните въпроси. Определени действия на монополни образувания, са 
насочени към това, за да пречат на лоялната конкуренция, като се поддържа 
високо равнище на  цените, което пък ги прави не само антипазарни, но и  
незаконни.           2. 
Многочисленост на  конкурентите. Общият принцип се заключава в това, че 
колкото е по-голям броят на независимите конкуренти, толкова  при равни 
други условия, е по-сложно да се запазят цените на по-високото им равнище. 
4. Съпоставяне на единичните и повторящите се действия (като игрова 
постановка). 

Експериментите показват, че в хода на единичното проиграване на 
дилемата на затворника, вероятният резултат  ще бъде такъв, че двамата 
конкуренти ще дадат свидетелски показания. Обаче, ако се участва в подобна 
игра повторно, то, по-скоро, двамата затворници ще се откажат да 
свидетелстват един  срещу друг. Доколкото решенията в сферата на 
ценообразуването се приемат многократно  този факт означава, че най-
вероятния резултат ще бъдат по-високите цени.  
5. Повече от две възможни цени. В случая, е анализирана ситуация, в която 
всеки играч разглежда ситуацията при два варианта на цени. В 
действителност може да се анализирамного по-широк диапазон от цени. 
Ситуацията „дилемата на затворника” обикновено се отнася към цените, 
които са по-високи от набора  на равновесните цени. Прилагайки принципа 
на дилемата на затворника, е очевидно, че разчетите за оптималните цени, 
основани на собствената ценова еластичност, могат да ни мотивират да 
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действаме за реализация на своите собствени интереси в едноравнинна  
плоскост. И обратното, когато в разчетите, отчитаме остатъчната ценова 
еластичност, реакцията на конкурентите става ключов елемент за стратегията 
на ценообразуването.  

С оглед избягване на обичайните несъответствия в динамиката на цените, 
може да се препоръча използването на точковата или дъговата еластичност. 
Те, обаче следва да се прилагат при разчети на цените на продукти, които по 
традиция предизвикват по-голямо търсене от страна на потребителите. По 
този начин би получила практическа реализация  петата от посочените по-
горе хипотези.  

Както показва краткият анализ на дилемата на затворника, в течение на 
един по-продължителен  период от  време, фирмата не винаги постига най-
добрите резултати, очевидно действайки едностранно, само заради 
собствените си  интереси. Но, благодарение на  това, тя е в състояние да 
следи постоянно за действията на конкурентите си, което й дава широки 
възможности да се позиционира трайно на съответния пазар и да запази  своя 
пазарен дял. 
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Abstract. At present, it may rather be said that at the Bulgarian market of residential real 
estates separate economic and legal conditions for its establishment and development are 
formed, and not for the overall institutional system. The processes of change in 
formal/informal rules, but also their respective controls in compliance with the rules are 
bound by the imposition of transaction cost on the realization of property relations. By their 
nature, the value of transaction costs the trends to the prevention of opportunistic behavior 
and their affects on the the transparency of the market. 
Keywords: residential property, transaction cost, institutional system. 
 
1. Въведение 

Към настоящия момент на българския пазар на жилищна недвижима 
собственост са формирани отделни икономически и правни предпоставки за 
установяването и развитието му. Трудно маже да се говори за цялостна 
институционална система. По този начин самото понятието жилищна 
недвижима собственост като обобщена категория се оказва съставена от 
разнопосочни елементи. Отношенията по повод отделните пазарни обекти, 
както и различните видове дейности в сферата на жилищна недвижима 
собственост, се регулират с отделни нормативни и поднормативни или 
професионални кодекси. В същото време основни мерки по съгласуването на 
съответните икономико-правни механизми в тази сфера се взимат частично 
или не се приемат (напр. Закон за дейността на агенциите за недвижими 
имоти). Създаването на ефективни институционални условия и среда, 
облекчаващи взаимодействието между контрагентите на пазара на жилищна 
недвижима собственост, има своята крайна цел – снижаване на 
транзакционните разходи за съответните взаимодействия. От гледна точка на 
транзакционния подход институциите се създават и функционират 
изключително за намаляване на неопределеността, съпровождаща 
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взаимодействието между субектите на пазара на недвижима собственост, 
като в случая намаляват издръжката по сделката. Хипотезата на Норт е, че 
транзакционните разходи възпрепятстват икономическото развитие и растеж 
[1].  

Разбирането за ролята и спецификата на транзакционните разходи в 
контекста на националното стопанство като цяло е невъзможно без вземането 
под внимание на техните микроаспекти. Поради тази причина настоящият 
доклад цели да представи резултатите от проведено изследване за 
количествено определяне на величината на транзакционните разходи при 
сделка с жилищна недвижима собственост. Обект на това изследване е 
отделната сделка (технологията на реализация на отношенията на 
собственост), която генерира транзакционни разходи и зависи от определени 
институционални условия – правила и норми. Предмет на изследване са 
взаимодействията и отношенията на стопанските агенти от различните нива, 
включени в специфичната институционална структура на пазара на 
недвижима собственост - институционални съглашения (агенции за 
недвижими имоти) и индивид (купувач/продавач). 
 
2. Транзакционни разходи при реализация на отношенията на 
собственост на пазара на жилищна недвижима собственост 

Транзакционните разходи представляват разходи за фиксацията на 
ресурсите, измененията и защитата на правата на собственост на различните 
фактори (ресурси) на стопанската дейност. Това е заплащане не за самите 
ресурси, а заплащане за правото на ползването им. По този начин различните 
бариери по пътя на получаване на правата за използване генерират 
транзакционни разходи.  

Нагледно транзакционните разходи са представени от Д. Норт и Уолис 
[2] като: първо, всички разходи, заплащани от потребителя, които обаче не 
отиват в полза на предприемача (например при покупка на жилище – 
изразходвано време за огледи, търсене на информация, разходи за 
консултации и административни такси и т.н.) и второ, всички разходи, които 
предприемача не би имал ако продаваше продукта сам на себе си (реклама, 
агенции за недвижими имоти, чакане, изграждане на репутация и имидж и 
т.н.). 

Част от транзакционните разходи на пазара на жилищна недвижима 
собственост могат да бъдат оценени на база на наличните пазарни данни 
(различните държавни и нотариални такси по прехвърлянето), другата част 
представляват непазарни транзакционни разходи. Част от транзакционните 
разходи могат да бъдат измерени непосредствено, докато други само на 
основата на оценки по аналог или на експерти. Измерването и оценката на 
транзакционните разходи може да е затруднено от опортюнистическото 
действие на партньорите. Трябва да се отбележи и разликата на 
транзакционните разходи от гледна точка на купувач и продавач. Това 
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разделение е примерно, защото няма конкретно формално правило коя от 
страните какви задължения има по заплащането на различните 
административни такси и оформяне на сделката. Неформално обаче на пазара 
на жилищна недвижима собственост се е наложила определена практика, 
която не е със задължителен характер и е въпрос на договорка между 
страните. 

В систематизиран вид етапите и технологията на сделка с жилищна 
недвижима собственост са представени на фиг. 1, която може да се използва 
за формиране на непазарните (непроизводствени) транзакционни разходи, 
който са във фокуса на изследването. Тя е изцяло съобразена с българския 
пазар на жилищна недвижима собственост и е изготвена от агенция за 
недвижими имоти „Явлена” ООД. 
 

Фиг. 1. Технология на сделка с жилищна недвижима собственост 
 

Технологията на сделка с жилищна недвижима собственост включва 
следните етапи (дейности): 
− от номер 3. Фирма до номер 10. Оглед с купувача – по своя характер 
спадат към разходите за търсене на информация1 [3] и са предварителни (ex 
ante costs) [4]; 

1Според Коуз транзакционните разходи могат да се класифицират от гледна точка на 
специфичния етап от пазарната сделка, на която възникват: разходи за търсене и информация 

 

2
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− от номер 11. Предварителни преговори до номер 14. Подготовка на 
Нотариален акт – по своя характер са разходи за договаряне и вземане на 
решение и също са предварителни (ex ante costs) [4]; 
− номер 15. Нотариален акт е дейността по самото прехвърляне на правата 
на собственост; 
− от номер 16. Въвод владение до номер 17. Разгласа реклама са разходи за 
контрол и налагане на изпълнението, по своята същност те са ex post costs 
(последващи разходи). Тук се включват и евентуални разходи по съдебни 
искове и т.н. 

Зад тези дейности могат да бъдат определени и транзакционните 
разходи, които спадат към производствените транзакционни разходи и са от 
транзакционните услуги от публичният сектор, т.е. услугите, предоставяни от 
правителството, необходими за протичането на размяната. Те фиксират 
измененията в правата на собственост, както и защитата им. Едните – това са 
определените на база цената на жилищната недвижима собственост, които са 
относително точно определени чрез различни законови разпоредби и се 
заплащат при изповядване на сделката (не са обект на разглеждане в 
изследването). Вторите са свързани с административните такси по издаването 
на съответните документи и специализирани консултации. Те са независими 
от цената на жилищната недвижима собственост, но пък са свързани с 
времето за изпълнение на сделката. Към тях спадат: документ за тежести от 
Агенция по вписвания; скица от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК); експертна оценка на жилищния имот от сертифициран 
оценител; данъчна оценка на жилищния имот; изготвяне на нотариален 
договор (такса); регистриране на Нотариалния акт в АГКК; регистриране на 
Нотариалния акт в общината. 
 
3. Определяне на величината на транзакционните разходи по 
функционален признак – купувач, продавач и посредник 

В самото изследване определянето на величината на транзакционните 
разходи е на база оценката на експерти и в настоящият доклад са 
представенини резултатите в направлене разходи, а не време за реализация на 
отношенията на собственост. За целта е проведено анкетно проучване на 
пазара на жилищна недвижима собственост, като в анкетната карта е запазено 
делението на транзакционните разходи (непазарни /производствени 
транзакционни разходи). 

Целевата съвкупност са брокери посредници, които са представители на 
различни по мащаби и собственост агенции за недвижими имоти в гр. София. 
Поради спецификата на исканата информация проучването е ограничено 
само в рамките на гр. София (обема извършвани сделки с жилищна 

(search and information cost), разходи за договаряне и вземане на решение (bargaining and decision 
costs) и разходи за контрол и налагане на изпълнението (supervision and enforcement cost). 
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недвижима собственост). За изследваната съвкупност от експерти е въведено 
изискване за 5 години професионален опит в бранша и минимално 50 сделки 
за този период. Анкетирани са 53 брокери, работещи в 15 агенции за 
недвижими имоти, но поради непокриване на едното или другото условие 
(опит и брой сделки), обработените анкетни карти са 51. Анкетното 
проучване е проведено на работното място на респондентите в гр. София. 
Изследването е проведено в периода м. юни – м. септември 2014 г. 

Разпределението по демографски характеристики – възраст, пол и 
образование на изследваната съвкупност е следното2: 
− По пол - мъже (57%), жени (43%) 
− По възраст - от 18 до 30г. (8%), от 31 до 43г. (49%), от 44 до 56г. 
(37%), от 57 до 65 г. (6%); 
− По степен на завършено образование - висше – магистър (67%), 
висше - бакалавър (20%), висше - проф. бакалавър (8%), средно 
образование (6%). 

Експертната оценка на процента (%) на транзакционните разходи за 
отделните етапите от общите разходи при сделка с жилищна недвижима 
собственост са в табл. 1. Те са аранжирани по възникване при транзакцията 
на жилищна недвижима собственост и са разпределени по функционален 
признак – за продавач, за посредник и за купувач. Процентното разпределе-
ние на транзакционните разходи е показано на фиг. 2. 
 

Табл. 1. Функционално деление на транзакционните разходи 

  Транзакционни разходи  

  
% продавач посредник купувач 

1 Първоначален оглед на обекта  3,66  3,66%  

2 Консултантски договор с клиент  6,64  6,64%  

3 
Описание и регистриране на 

обекта (документация) 4,33  4,33%  

4 Реклама и посрещане на реклама  23,70  23,70%  
5 Оглед с купувач/и  22,94  22,94%  

6 Агенция по вписвания (тежести)  6,47 6,47%   

7 АГКК (скица)  7,10 7,10%   

8 
Експертна оценка на жилищния 

имот ∗ 
8,46 8,46%   

9 Данъчна оценка на жилищния 5,51 5,51%   

2Данните са обработените чрез SPSS. 
∗Приемаме, че транзакционният разход за експертна оценка на жилищната недвижима 
собственост е за сметка на продавача, защото чрез нея той защитава исканата цена за обекта на 
собственост, предмет на договора. 
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имот ∗∗ 
10 Предварителни преговори  4,87  4,87%  

11 Предварителен договор  6,31  6,31%  

12 
Подготовка на Нотариален 

договор  5,91  5,91%  

13 Консултантска комисиона 3,28 3,28%  3,28% 

14 
Изготвяне на Нотариален договор 

(такса)  6,98   6,98% 

15 Вписване на Нотариален договор  3,73   3,73% 

16 Въвод във владение 7,23 3,61%  3,61% 

17 
Регистриране на Нотариалния акт 

в Имотния регистър ∗∗∗ 
3,56   3,56% 

18 
Регистриране на Нотариалния акт 

в АГКК  5,73   5,73% 

19 
Регистриране на Нотариалния акт 

в общината  4,13   4,13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Процентно разпределение на транзакционните разходи по 

функционален признак – купувач, продавач, посредник 
С най-висок дял на транзакционни разходи е дейността на посредника – 

54%. Тук се включват две групи предварителни транзакционни разходи (ex 
ante costs). Първите са първоначален оглед на обекта, консултантски договор 
с клиент, описание и регистриране на обекта (документация), реклама и 
посрещане на реклама, оглед с купувач/и. Както вече беше отбелязано, с най-
висок дял при тези разходи за търсене и информация са: рекламата (23,7%) и 

∗∗Към този етап условно са причислени и всички други документи, имащи пряка връзка с него 
или издавани от общината, н.р. удостоверение за наследници, удостоверение за платен данък, 
удостоверение за актуално състояние, защото или са взаимосвързани и са с по-нисък разход на 
време, или се явяват специфични условия за транзакцията на собственост. 
∗∗∗Свързано е със „службата по вписвания да приключи датата”, т.е. службата по вписвания 
няма да приключи датата, докато в компютърната им система не са изведени всички актове на 
всички нотариуси от този ден. За гр. София в различните месеци на годината срокът е различен, 
като най-големите забавяния обикновено са в периода на летните отпуски и в края на годината. 
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оглед с купувач/и (22,94%), но и при тях може да се постигне икономия от 
мащаба. Третият по размер транзакционен разход е „Консултантски договор 
с клиент” – 6,64%. Този договор е основа за начало на услугата, предлагана 
от посредниците. Това няма да е основен проблем, ако договорът за 
посредничество е с клауза за изключителни права за посредника, т.е. само 
той има право да го предлага и представлява. Специфично за българския 
пазар на жилищна недвижима собственост, а и за другите сектори от пазара 
на недвижима собственост, е, че няма официално правило (законово 
ограничение) за броя на сключените посреднически договори за 
продажба/покупка на жилищен имот, т.е. договорите за посредничество с 
изключителни права са изключително рядко. Ето защо оценката на 
експертите е висока, защото забавянето на финализирането му забавя и 
цялата последваща дейност на агента, и позицията му на пазара. 

Втората група предварителни транзакционни разходи на посредника са 
от групата на разходите за договаряне и вземане на решение. Това са: 
предварителни преговори (4,87%); предварителен договор (6,31%); 
подготовка на Нотариален договор (5,91%). Това са транзакционни разходи, 
имащи пряка връзка както с компетенциите и опита на посредника, така и с 
изградените вътрешнофирмени правила (напр. бланка с основните пунктове 
за подготовка на предварителния договор и др.). Тук значение имат умението 
за водене на преговори и познаването на законовите процедури, изисквания и 
срокове. Т.е. тук посредникът защитава своята такса за предлаганата услуга. 
Наложилата се практика в България е след подписване на предварителния 
договор за покупко-продажба, който е основа за изготвяне на Нотариалния 
договор, да бъде заплатено комисионното възнаграждение за услугата 
„покупко-продажба” на жилищна недвижима собственост. Тук трябва да се 
отбележи още една особеност на българския пазар на недвижима 
собственост: комисиона се заплаща и от двете страни по транзакцията на 
собственост – купувач и продавач. При договора за посредничество 
аналогична е липсата на официална, законова норма кой да заплати, а и какъв 
да е размерът на комисионата (в много страни това е регулирано и комисиона 
заплаща само продавачът или само купувачът). Това е предпоставка за 
нелоялна конкуренция и неетични практики на пазара. 

Транзакционните разходи за продавача, по оценка на изследваната 
съвкупност от експерти, е 24%, а за купувача е с 2% пункта по-малко. 
Основно това са разходи, свързани с транзакционните услуги от публичния 
сектор, т.е. услугите, предоставяни от правителството, задължителни за 
протичането на размяната. Разликата е във времето им на възникване от гл. 
точка на технологията на сделката. Транзакционните разходи на продавача се 
явяват предварителни (ex ante costs), а за купувача са с характер на 
последващи (ex post costs). Както беше отбелязано по-горе, експертната 
оценка на жилищната недвижима собственост не е задължителен елемент от 
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транзакцията на собственост, но спада към разходите със „застрахователен 
характер”, т.е. тя е предварителен разход. 
 
4. Заключение 

Технологията при транзакцията на жилищна недвижима собственост е 
сложен и скъп комплекс от дейности, свързани пряко и косвено с 
институционалната среда. В основата на величината на транзакционните 
разходи стоят главно компетенциите на посредниците и изградените 
вътрешнофирмени правила, т.е. опитът при формирането на условията по 
сделката, имиджът, изградената система от правила за провеждане на тези 
дейности. От една страна те по своята същност са неформални правила 
(етични кодекси, вътрешнофирмени правила, стандарти и др.), т.е. те са със 
препоръчителен характер, не със задължителен. Но силата на неформалните 
институции (правила и норми), даже в случаите на точно определените права 
на собственост, може да затрудни фактическата им реализация. Това води до 
опортюнистично поведение и асиметрия в информацията както при 
взаимодействието на ниво институционални съглашения, така и при 
взаимодействието индивид – институционално съглашение. От друга страна 
по своя характер те са качествени характеристики, върху които действат и 
различни процеси основно на макроравнище – политически, икономически и 
социални.  
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Abstract: The aim of this article is to be discussed various approaches about collecting 
money from enterprises. In the beginning it is described the different form for small and 
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1. Въведение 

По данни на Евростат малките и средните предприятия (МСП) в държави-
те от Европейския съюз са около 23 милиона. Това представлява 99 % от ев-
ропейската икономика. МСП предоставят над 100 млн. работни места, като в 
някои сектори като текстил, строителство, мебели, недвижими имоти, хотели, 
ресторанти заетостта е над 75 % от общата в тези сектори. 

МСП са гръбнакът на икономиката на Европа и ключът към нейната кон-
курентоспособност. Те са основен източник на работни места и генератор на 
бизнес идеи. Трябва да се разглеждат като основен двигател за иновации, 
създаване на заетост, както и за социална и местна интеграция в Европа. 

Броят на малките и средни предприятия [по данни Националния 
статистически институт] през 2013 г. е 314 920, което представлява 99.8 % от 
всички предприятия. Най- многобройни са микропредприятията със заети от 
0 до 9 лица, чийто дял е 91.9 %. Следват малките предприятия със заети от 10 
до 49 лица с дял от 6.7 % и средните предприятия със заети от 50 до 249 лица, 
или 1.3 %. През 2013 г. броят на заетите лица в МСП е около 1 412 хил. души. 
Това представлява 75.4 % от всички работни места в нефинансовия сектор.  

Стимулирането на растежа и създаването на нови работни места в евро-
пейската икономика, в това число и България, e амбициозна цел, за чието 
постигане именно ролята на МСП е от ключово значение.  
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Целта на настоящата публикация е да се покажат основните начини за 
финансиране на малки и средни предприятия. 

 
2. Форми на финансиране на МСП 

Финансирането на МСП в България е една от основните предпоставки за 
развитие на българската икономика. Формите, чрез които се осъществява 
финансирането са разнообразни, като сред тях се открояват банковото финан-
сиране (кредитиране); програмите за финансиране на малък и среден бизнес 
и микрокредитирането; финансова и безвъзмездна помощ по програми на ЕС 
и финансиране чрез инвестиционни фондове. 

Банковото кредитиране е основният по значимост и разпространеност 
начин за финансиране. Достъпът до него е сериозно затруднен от високите 
изисквания на банките. Основни проблеми на МСП при употребата на банко-
ви кредити са усложнените банкови процедури. Чуждестранните банки обс-
лужват предимно големи предприятия с производство за износ. Те обслужват 
и свои международни клиенти с присъствие на българския пазар. Тези банки 
поставят високи изисквания към своите клиенти, например минимален обо-
рот или висока долна граница за размера на кредита.  

От 1999 г. се правят стъпки за облекчаване достъпа на малкия и средния 
бизнес до кредитен ресурс. Ключово значение в тази насока имат разработе-
ните програми за микрокредитиране. Основните фактори, които влияят върху 
процеса на кредитиране са: 

• Ограничителните закони и разпоредби, свързани с въвеждането на ва-
лутния борд; 

• Несъответствието между официалните финансови отчети, които се из-
готвят за данъчните власти, и реалното финансово състояние на МСП; 

• Липсата на умения и опит на предприемачите в управлението на ин-
вестиционни проекти; 

• Кредитите са предимно краткосрочни и се гарантират само с високо лик-
видни средства (ценни книжа, акции и др.). 

Политиката на държавните банки за отпускане на кредити все още остава 
ограничена. Основна причина за това са натрупаните лоши кредити от пре-
дишни години и липсата на информация за финансовото състояние на креди-
тополучателите. Основно се отпускат оборотни кредити с кратък срок на 
погасяване. Висок е размерът на изискваната банкова гаранция – 125 % по 
закон, стигащ в отделни случаи в зависимост от оценката на риска до 200 %. 

Голямата разлика в лихвените проценти по кредитите донякъде компен-
сира предишни загуби на банките, но намалява възможността на предприе-
мачите да обслужват кредита си. Основните проблеми, които се проявяват в 
процеса на кредитиране, са: 

• Рестриктивната политика на БНБ; 
• Банките успяват да привлекат само краткосрочни депозити и като следс-

твие избягват да отпускат дългосрочни кредити; 
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• Квалификацията на банковия персонал по отпускане на кредити за дреб-
ния и средния бизнес се нуждае от усъвършенстване; 

В съответствие с Търговския закон и Закона за банките е създадена Бъл-
гарска банка за развитие (ББР) със 100 % държавно участие. Това е единст-
вената българска банка, която освен директно финансиране, предоставя ре-
сурс и чрез други кредитни институции. Основната задача на банката е да 
насърчава създаването и развитието на МСП в страната чрез финансова под-
крепа на техни ефективни инициативи и бизнес проекти. 

С предлаганите финансови продукти и услуги в областта на инвестицион-
ното и дългосрочното кредитиране, което е приоритетно за МСП в кредитна-
та й дейност, банката подпомага реализирането на икономическата политика 
на държавата спрямо сектора на малкия и среден бизнес в България. ББР 
осъществява кредитната си политика по четири програми, разработени и 
изцяло насочени за подпомагане на съществуващи и новосъздадени МСП. 
Идеята е изграждане и устойчив повишаване на конкурентоспособността на 
българските продукти и услуги чрез: 

• Програма за инвестиционното кредитиране, по която може да бъде фи-
нансирана всяка инвестиция в страната в размер до 400 000 лв.; 

• Програма за експортно финансиране, чрез която се стимулират експорт-
ните възможности на страната чрез предоставяне на кредити за малък и сре-
ден бизнес за производство на експортно ориентирани стоки и продукти; 

• Програма за микрокредитиране, по която се финансират проекти на 
стойност до 50 хил.лв. при облекчена процедура за разглеждане исканията за 
микрокредити, без да се изисква бизнес план. 

Една от мерките за насърчаване на създаването и развитието на малки и 
средни предприятия, записани в Закона за малките и средните предприя-
тия (чл. 1З, т. 2), е гарантиране на част от кредитния риск по кредити, пре-
доставени целево на малки и средни предприятия.  

Микрокредитите са насочени към определени целеви групи с основна 
цел създаване на нови работни места чрез облекчаване достъпа на дребни 
предприемачи до свободни парични средства, необходими за развитие и раз-
ширяване на тяхната дейност. Кредитополучатели могат да бъдат физически 
и юридически лица, микро- и малки предприятия, кооперации с до 10 члено-
ве, земеделски производители и занаятчийски предприятия.  

Програми за кредитиране на МБ и финансиране чрез инвестиционни 
фондове: 

• Кредитна линия по програма ФАР 
По тази кредитна линия приоритетни са инвестиционните проекти, които 

са експортно ориентирани, създават нови работни места и са насочени към 
отрасли производство, транспортни услуги, преработка на селскостопанска 
продукция и туризъм. Поставените условия са за размер на кредита до 100 
000 евро, 5 години максимален срок за кредитиране с максимум 2 години 
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гратисен период, и лихвен процент равен на тримесечния евро  LIBOR плюс 
надбавка. 

• Програми за микрокредитране 
Съществуват и други програми за микрокредитиране. 
Типичното финансиране от рискови инвестиционни фондове в България 

се извършва чрез придобиване на собственост, в която се инвестира. Финан-
сиращата институция придобива правото да участва в управлението на фир-
мата с цел минимизиране на риска. Най-често инвестицията се прави за дъл-
госрочен период - от 5 до 10 години, след което инвеститорът продава своя 
дял на акционер или на борсовия пазар. 

Един от най-известните работещи фондове в България е Българо-амери-
канският инвестиционен фонд (БАИФ). Други представени в България 
фондове са: 

- Инвестиционен фонд СЕАФ - Транс-Болкан фонд България, който под-
помага и управлява мрежа от фондове за рискови инвестиции, които осигуря-
ват финансиране под формата на дялово участие в бързо растящи малки и 
средни предприятuя. Транс-Болкан фонд осигурява финансиране чрез заку-
пуване на акции и дялове от 20 до 49 % и при необходимост предоставя до-
пълнително финансиране под формата на заеми. 

 
3. Европейски програми за финансиране на МСП 

• „Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия“ 
(JEREMIE) - JEREMIE представлява съвместна инициатива на Европейската 
комисия, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна 
банка. Нейната цел е подобряване на достъпа до финансиране на микро, мал-
ки и средни предприятия. Специален акцент върху подкрепата са наскоро 
регистрирани компании, трансфера на технологии и иновации.  

• Програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Бълга-
рия - САПАРД, ЕС предоставя финансова помощ (субсидия) при реализаци-
ята на одобрените по програмата проекти. Размерът на субсидията е 50 % от 
инвестиционните разходи в рамките от 15 000 до 500 000 €. 

• Програма COSME 2014-2020г. - Програмата за Конкурентоспособност 
на малките и средни предприятия, 2014-2020 г., приета с Регламент (ЕС) 
№1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г. или по-известна като 
Програма COSME е насочена към специфичните нужди на МСП. 

Европейската Комисия е отговорна за изпълнението на програма COSME, 
като частично е делегирано изпълнение и на Европейската Изпълнителна 
агенция за малки и средни предприятия (EASME), а за финансовите инстру-
менти – на Европейският инвестиционен Фонд.  

Програма COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро за периода 2014 г.-
2020 г. В обхвата й са 4 (четири) области на подпомагане, в т.ч.: 
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• Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капита-
лови и дългови инструменти; 

• Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб; 
• Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предп-

риятията; 
• Насърчаване на предприемачеството. 
Програма COSME сe разглежда преди всичко като инструмент за финан-

сиране, защото ще улесни достъпа на МСП до финансиране. За тази цел за 
периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпре-
деля за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на 
национални финансови инструменти за МСП. 

Финансовите инструменти на програма COSMЕ включват механизъм за 
гарантиране на заеми (включва покриване на гаранции за заеми до 150 000 
евро, предназначени за МСП) и капиталов механизъм за растеж (включва 
подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяване-
то и фазата на растеж на МСП). 

Очакванията в резултат на това са: 
• До 2020 г. от 220 000 до 330 000 фирми да получат заеми, обезпечени с 

гаранции COSME, а стойността на кредитирането да достигне 22 млрд. евро; 
• До 2020 г. от 360 до 540 фирми да получат да получат COSMЕ инвести-

ране на рисков капитал, при достигнат обем на инвестициите от 4 млрд. евро; 
• Стимулиращ ефект - на 1 евро инвестирано в гарантиране на заеми за 

МСП ще се мобилизират около 20-30 допълнително евро, а при рисковия 
капитал – на 1 евро ще се мобилизират около 4-6 допълнителни евро; 

• Икономически ефект – всяка година увеличаване на БВП на ЕС с 1.1 
млрд. евро, подпомагане на 40 000 фирми в създаване или спасяване на 30 
000 работни места и стартиране на 1 200 нови бизнес продукти, услуги и 
процеси. 

Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските 
политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на 
предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и 
жените предприемачи. 

 
4. Заключение 

Присъединяването на България към ЕС несъмнено поставя много въпро-
сителни пред конкурентоспособността на българските МСП, включително за 
начина, по който ще се снабдяват със „свежи“ пари  за развитие на бизнеса си 
за да отговорят на европейските изисквания. 

Условията за финансиране и кредитиране на фирмите в България следват 
силно изразена тенденция към подобрение в резултат на общата финансова 
стабилност на банковия сектор, възможностите  а предвиждане и оценка на 
риска въз основа на икономическата ситуация и постоянно нарастващия брой 
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на стопанските субекти с добри пазарни позиции, но лихвите и обезпечения-
та по банковите кредити продължават да се възприемат като препятствие.  

Като най-подготвени за процедурите по кандидатстване за средства от ЕС 
се оценяват фирмите от секторите туризъм, селско стопанство, както и в об-
ластта на инфраструктурата. 
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Abstract.  In trade relations between businesses, it is common practice for discounts to be 
provided both in the form of money or in the form of goods. As their specifics are not well 
known, and because of imprecise and incomplete wording in the accounting and tax law, in 
fact quite a lot of problems occur in identifying their tax status. Despite the importance of 
this issue, many companies as well as tax authorities fail to interpret them correctly which 
leads to additional serious questions in trade dimensions such as importation, sales, 
invoicing and accounting.   
Keywords: commercial discounts, sale and purchase discounts, cash discounts (monetary 
rebate), natural rebate.  
 
1. Въведение 

 Бизнес организациите често предоставят и ползват при осъществяването 
на дейността си различни видове търговски отстъпки. В практиката най-
популярната отстъпка е т.нар. отбив от цената на дадена стока и/или услуга. 
Съгласно счетоводното и данъчното законодателство, такава една отстъпка 
се предоставя на контрагента само със съставяне на съответния финансов 
документ-фактура и/или кредитно известие, в които фигурират всички 
задължителни реквизити, изискуеми от Закона за счетоводството, като на 
отделен ред се посочва стойността, размера и основанието на предоставяната  
търговска отстъпка.  
 
2. Търговски отстъпки – същност и основни видове  

 Предоставянето на търговски отстъпки е често срещано явление в 
търговската практика. Практическото определяне на данъчния статус на 
отстъпките обаче срещна сериозни проблеми, произтичащи от две 
обстоятелства - от една страна, от непознаването на видовете отстъпки и 
техните специфики, а от друга страна, от неточните формулировки на 
нормативните разпоредби и по-специално на чл. 29, ал. 3 от ЗДДС. 
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       По тази причина се налага подробно методологично изясняване на 
отстъпките - самостоятелно и във връзка с техния данъчен статус. 
Отстъпките в търговията най-общо се делят на два основни вида - 
продажбени отстъпки и покупни отстъпки. Продажбените отстъпки 
изобщо не са отстъпки в истинския смисъл на понятието, а по скоро са начин 
на определяне едновременно и на цени на едро, и на продажни цени на 
дребно. При тях търговецът на едро участва във формиране на продажната 
цена на търговеца на дребно. В търговията често търговците на едро или 
производителите желаят тяхната стока да се продава "на дребно" по 
определени цени или тези цени са фиксирани на определено ниво от 
нормативен акт.  

Покупната търговска отстъпка е нещо съвсем различно от 
"продажбената" и може да се нарече "действителна" търговска отстъпка. При 
нея търговецът на едро намалява единичната цена на стоката си, защото 
другият търговец е закупил по-голямо количество стока - брой, килограми 
или друга мерна единица. .Истинските отстъпки са покупните отстъпки, 
които се подразделят  както следва: 
    - Парични отстъпки (номинал рабат) е  най-разпространената форма на 
определяне на цени на едро между търговци. Тя се основава на търговското 
правило "повече, значи по-евтино". Те от своя страна биват: 
        -  Незабавни парични отстъпки; 
        -  Отложени парични отстъпки: 
                   * отложени бъдещи парични отстъпки; 
                   * отложени възвръщаеми парични отстъпки; 
                   * отстъпки за предсрочно плащане. 
    - Натурални (стокови) отстъпки (натурал рабат) 

Една част от изброените "отстъпки" са такива в общия търговски смисъл 
на понятието, но по смисъла на ЗДДС  те не са "отстъпки". 

Проблемите, които биха могли да възникнат при прилагането на чл.29, 
ал. 3 от ЗДДС, са: 
        първо, относно определянето на вида "отстъпка"; 
        второ, относно "датата на ползването им". За целта следва да се 
анализират "отстъпките" поотделно, за да се види кога и как се прилага 
разпоредбата на посочения по-горе чл. 29, ал. 3 от ЗДДС. 
 
3. Натурален рабат – същност и съдържание 
      Натурал рабатът е форма на отстъпка, която се основава на 
психологическия момент на ситуацията “плащаш толкова, взимаш повече“. 
При този вид отстъпка не се намалява първоначално определената 
продажната цена на 1 бр., а се увеличава бройката на отделните стоки. Така 
например, ако офертата за една бройка е 11 лв. и купувачът закупи 10 броя 
той ще плати 110 лв., търговецът на едро му дава 1 брой отгоре 
„безвъзмездно“, но общата цена остава 110 лв. Тъй като в търговските 

998



отношения няма пречка да се предоставя търговска отстъпка и в натура това 
трябва да е свързано с изпълнение на данъчното или митническото 
законодателство и Закона за счетоводството. Преди всичко е необходимо да 
бъде издадена фактура за цялата доставка като данъчната основа се намали 
със сумата на търговската отстъпка, но за да бъде призната фактурата е 
необходимо предоставените по отстъпката стоки да са свързани с предмета 
на доставката.   

 При документирането на предоставянето на такава отстъпка или рабат 
под формата на стоки на датата на възникване на данъчното събитие, следва 
фактурите да съдържат натурално и стойностно изражение на стоките, които 
се предоставят като такива и тяхната стойност, както и стойността на 
търговската отстъпка, съгласно счетоводното и данъчното законодателство. 
Натуралният рабат всъщност намалява данъчната основа за начисляване на 
ДДС. 

Освен като отбив от цената, друг вид търговска отстъпка е тази, която се 
предоставя на база седмичен/месечен/ годишен оборот и е допълнителен 
бонус за предприятието-получател. Документът, с който се реализира този 
допълнителен бонус е кредитно известие и счетоводно се отчита като 
финансов приход. По този начин, използвайки натуралният рабат като вид 
търговска отстъпка под формата на стока, която 100%  не се заплаща от 
контрагента-получател, някои бизнес организации стимулират купувачите си 
за достигане на определени, предварително заложени нива на оборот. 

Първоначално в България, натуралният рабат бе много популярен като 
търговска отстъпка сред фармацевтичния бранш, но възможностите, които 
той дава за стимулиране на продажбите бързо станаха известни и на 
останалите търговци и днес този вид търговска отстъпка може да се срещне 
както и сред предприятията от хранително-вкусовата сфера, така и сред 
организации от други сфери на бизнеса. 
    
4.  Данъчна регулация на натуралния рабат 
      Най-същественият въпрос, свързан с данъчната регулация на натуралния 
рабат е, че по своето икономическо и юридическо съдържание той е обърната 
форма на незабавната ценова отстъпка. Този момент е изключително важен 
при определяне на данъчния статус на доставката по ЗДДС. Въпреки своята 
значимост този проблем е убягнал и от фирмите, и от данъчните органи, 
поради което възникнаха сериозни проблеми във всички възможни 
направления - при внос, при продажби, при фактуриране и при 
осчетоводяване.   

Юридическото тълкуване на една доставка с включен натурал рабат има 
два варианта - формално тълкуване и тълкуване с оглед съдържанието на 
търговската сделка. 
       При формалното тълкуване се изпуска от внимание обстоятелството, че 

999



натурал рабатът е обърната форма на номинал рабата и се "виждат" две 
сделки. Ако използваме цифри, то тези две сделки са следните: 
а) Търговска продажба на 10 бр. стока по цена от 11 лв./бр.; 
б) "Подарък" на една бройка. 

 Тълкувателното "разделяне" на горните две сделки на правен език се 
нарича "юридическа квалификация на договор". В случая юридическата 
квалификация "вижда" два договора - договор за търговска продажба на 10 
бр. при цена 11 лв. на бр. и дарение на 1 бр. 

Юридическата квалификация на договорите предопределя и данъчно 
юридическата квалификация на доставките. При това положение е налице 
доставка по общия ред на ЗДДС за 10 бр. при цена 11 лв. като така се оформя 
и фактурата. Допълнителната бройка следва да се счита като "безвъзмездна 
доставка" и да се обложи по специалния ред на чл.8, т.3 във връзка с чл.6 и 
чл. 55, ал. 4 от ЗДДС като такава. 

В този смисъл беше съдържанието на разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от 
ППЗДДС (отм.), според което при изплащане на отстъпка в стоки или услуги 
регистрираното лице начислява данък върху пазарната цена на тези стоки или 
услуги. Действащият ППЗДДС не съдържа подобна разпоредба. Нещо 
повече, разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗДДС, която уточнява, че и в този 
случай се прилага пряко чл. 29, ал. 3 от ЗДДС, не съдържа указания за 
"безвъзмездност", поради което може да се предположи, че "безвъзмездна 
доставка" при натуралния рабат няма. 

 При тълкуване с оглед съдържанието на търговската сделка следва 
да се спазва счетоводния принцип на предимство на "съдържанието пред 
формата", който съществува и в правото, и в счетоводството.  

 В правото нито съдът, нито друг контролен орган не е обвързан с 
правната квалификация на един договор, която е дадена от страните. Така 
например, ако двама търговци сключат договор за безвъзмездно 
финансиране, но съществува клауза за връщане на предоставената сума с 
лихва, то това не е безвъзмездно финансиране, а обикновен заем, при 
неправилна квалификация в договора. Данъчните органи при тълкуване на 
такъв договор следва да приложат чл. 5, т. 4 от Закона за счетоводството, 
според който „сделките и събитията да се представят в годишния счетоводен 
отчет в съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и 
финансова реалност, а не формално според правната им форма." 
Ако приложим този принцип, ще видим, че "икономическото съдържание, 
същността и финансовата реалност" на натуралния рабат не е безвъзмездна 
сделка, а е обърната форма на паричната отстъпка. Това е така, защото при 
търговските сделки и изобщо в отношенията между търговци дарения или 
друг вид безвъзмездни сделки няма, което е видно и от Търговския закон и от 
същността на търговската дейност. 

Следователно при тълкуване на стопанска операция с натурален рабат 
трябва да се види действителното положение на нещата, а именно, че 
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всъщност е налице само и единствено търговска продажба.  Ако използваме 
стойностите от посочения пример, стопанската операция не е продажба на 10 
бр. стока по 11 лв./бр. и 1 бр. "подарък", а е продажба на 11 бр. при обща 
цена от 110 лв. Ако тази цена се раздели на бройките стока, вкл. и рабата (11 
бр)., ще се види, че всъщност е реализирана продажба по единична цена от 10 
лв., т.е. с обикновена незабавна ценова отстъпка. 

В същия смисъл е разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ППЗДДС, според която 
чл. 29, ал. 3 от ЗДДС се прилага независимо дали търговската отстъпка, 
отбивът или рабатът се предоставят под формата на пари, стоки или услуги. 
За да подчертаем погрешността на "формалното тълкуване", ще посочим и 
някои допълнителни проблеми, които възникват за страните, при облагане и 
осчетоводяване на натуралния рабат, като "безвъзмездна сделка". 
Ако действително е налице "безвъзмездна сделка", то при продавача 
счетоводно и данъчно ще се получат следните резултати: 

"Подарената" бройка стока следва да се изпише счетоводно като 
намаляване на стоковите запаси по сметка 304 Стоки, с пряка 
кореспонденция със сметка 699 Други извънредни разходи. 

За целите на данъчното облагане може да възникне спор дали този 
разход следва да не се признае като "несвързан с дейността" на основание на 
чл. 23, ал. 2, т. 4 от ЗКПО. В резултат на "безвъзмездността" продавачът ще 
трябва да начисли ДДС върху пазарната цена на съответната бройка стока по 
специалния ред на чл. 55, ал. 4 от ЗДДС като този данък ще бъде за негова 
сметка. Именно това е ситуацията, която беше "забелязана" от данъчните 
органи още през 1994 г. Причината е, че ако е налице "безвъзмездна 
доставка" на отстъпката, то подлежащият на начисляване ДДС е повече и 
освен това този ДДС е окончателен, защото получателят не може да го 
приспадне като данъчен кредит. Така в горния пример има две данъчни 
основи. Първата данъчна основа е в размер на общата продажна цена от 
110 лв. и ДДС в размер на 22 лв. Втората данъчна основа е стойността на 
отстъпката - 11 лв. при допълнителен ДДС в размер на 2.2 лв. или общо ДДС 
в размер на 24.2 лв. Ако няма безвъзмездна доставка, то имаме само една 
данъчна основа от 110 лв. и ДДС в размер на 22 лв. 

Същият проблем възниква и при начисляване на ДДС при внос. 
Митническите органи един път начисляват митни сборове и ДДС върху 10 
бр. съобразно стойностите от инвойс фактурата, а втори път обмитяват и 
облагат стоковата отстъпка. 

При купувача счетоводно и данъчно ще се получат следните резултати: 
"Подарената" бройка стока следва да се осчетоводи по сметка 304 Стоки, с 
пряка кореспонденция със сметка 799 Други извънредни приходи. 
Очевидно, за целите на данъчното облагане по ЗКПО, "подаръкът" ще 
формира чиста печалба, въпреки че в действителност е платен.  

В резултат на "безвъзмездността" и на основание на чл. 62, ал. 2, т. 2 от 
ППЗДДС във връзка с чл. 55, ал. 4 от ЗДДС купувачът няма право да 
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приспадне начисления от продавача ДДС. Очевидно е, че за страните по 
"безвъзмездната" отстъпка се получава една изкуствена данъчна и счетоводна 
конструкция. 

Ако трябва да обобщим аргументите, които опровергават тезата, че 
стоковата отстъпка е допълнителна "безвъзмездна" доставка със своя 
собствена данъчна основа, извън данъчната основа на останалата част от 
търговската сделка, ще се получи следното: 

• Липсва специална разпоредба на ЗДДС, която изрично да 
регламентира наличието на "безвъзмездност"; 

• При тълкуване на чл. 29, ал. 3 от ЗДДС съобразно принципа на 
"предимство на съдържанието пред формата" се оказва, че 
стойността на "безвъзмездните бройки" следва да се включи в 
общата стойност на основната доставка; 

• Горното тълкуване изрично се потвърждава от редакцията на чл. 
41, ал. 1 от ППЗДДС; 

• Допълнителен, неосновен, но потвърждаващ аргумент е 
изкуствената схема на счетоводно и данъчно третиране на 
"безвъзмездната доставка".  

Въпреки многобройните запитвания и уточнения относно 
документирането на натуралния бонус от страна на търговски дружества, 
счетоводни организации и други подобни, в практиката се срещат различни 
начини за неговото документиран като винаги се е целяло да не се нарушат 
изискванията на ЗДДС. Някои фирми счетоводно оформят предоставяния от 
тях натурален рабат с фактура и издадено към нея кредитно известие на 
същата стойност, други пък – издават само кредитно известие, като 
основание записват „предоставена търговска отстъпка под формата на 
стока“,има и такива, които издават фактури с нулева стойност, но мнението 
на експертите е, че така документално оформен бонус е в нарушение на 
разпоредбите на ЗДДС.  

В практиката досега липсва данъчна регулация на натуралния рабат, 
касаеща неговото използване в предприятието-получател. Респективно за 
повечето от ръководителите на предприятията  това е 100% приход.  Стока , 
която не трябва да заплащат на доставчика си, но могат да продадат на 
клиентите си и да реализират финансов резултат – печалба.   

Всяка бизнес организация има своя собствена счетоводна политика. 
Важен момент от нея е избрания метод на изписването на стоките.  Когато 
става въпрос за изписването на стока, получена като търговска отстъпка – 
натурален рабат, никъде в данъчното законодателство не е заложено 
изискването при продажбата на този вид краткотраен актив да бъде отчетен 
финансов резултат – печалба в пълен размер.  

Ще онагледим казаното дотук с пример. Фирма „Перфекта 20“ ЕООД 
закупува от „ТЕД-БЕД“ ЕАД ежемесечно определено количество матраци и 
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подматрачни рамки, като всяка доставка е съпроводена и с търговска 
отстъпка – натурал рабат. Промените в стоковите потоци през период от 
четири месеца са както следва:  

Доставени са през: 
1- ви месец – 10 бр. матраци * 250 лв./ед. цена , общо за 2 500 лв. 

натурал рабат – 1 бр. матрак * 0 лв. доставна цена  
2- ри месец – 25 бр. матраци * 240 лв./ед. цена , общо за 6 000 лв. 

натурал рабат 3 бр. матраци *0 лв. доставна цена 
3- ти месец  – 10 бр. матраци * 260 лв./ед. цена , общо за 2 600 лв. 

натурал рабат – 1 бр. матрак  * 0 лв. доставна цена  
4- ти месец – 20 бр. матраци * 225 лв./ед. цена , общо за 4 500 лв. 

натурал рабат – 2 бр. матраци * 0 лв. доставна цена  
Матраците са продадени още през съответните месеци като продажната 

им цена е : първи месец – 300 лв./ бр.,втори месец – 290 лв./бр., трети месец – 
320 лв./бр. и четвърти месец – 310 лв./бр. 

 Ако избраният метод на изписване на стоките е FIFO – първа входяща, 
първа изходяща, то общата стойност на разхода ще бъде (виж. таблица 1) 

 
Таблица 1 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
Счетоводната статия, която следва да се състави за изписването на 

продадените стоки през месеца по този метод е: 

Разход Количество
Единична 

цена
Обща стойност на 

разхода
10,00 250,00 2 500,00

1,00 0,00 0,00

11,00 - 2 500,00

25,00 240,00 6 000,00
3,00 0,00 0,00

28,00 - 6 000,00

10,00 260,00 2 600,00
1,00 0,00 0,00

11,00 - 2 600,00

20,00 225,00 4 500,00
2,00 0,00 0,00

22,00 - 4 500,00

Общ разход 
за месеца 72,00 - 15 600,00

Искане №1

Искане №2

Искане №4

Искане №3
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Дебит сметка 702  Приходи от продажба на стоки                15 600  
 Кредит сметка 304  Стоки                                                       15 600      

 
При горепосочените продажни цени, ефектът от прилагането на метода     

FIFO води до положителен финансов резултат  в размер на   6 160 лв. 
 

Ако избраният метод за изписване на стоките от търговското 
предприятие бе „Среднопретеглена цена“, таблицата би изглеждала така 
(виж. таблица 2): 
                                                                                                  

                                                                       Таблица 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Счетоводната статия, която следва да се състави за изписването на 
продадените стоки през месеца по метод по „Среднопретеглена цена“ е: 
 

 Дебит сметка 702  Приходи от продажба на стоки                17 280  
 Кредит сметка 304  Стоки                                                         17 280     

 
При този метод, ефектът води до положителен финансов резултат в 

размер на 4 480 лв.    
Съобразно избрания счетоводен подход и метод на изписване на 

материалните запаси от ръководството на предприятието, крайният финансов 
резултат за дружеството би могъл да се различава съществено, както се 
вижда от зададения пример. Основната причина за това различие се дължи на 
получения и реализиран като стоково-паричен поток натурален рабат. В 
действащото към момента в България данъчно и счетоводно законодателство 
няма предписания и/или ограничения, които да задължават ръководния 
финансово-счетоводен персонал на бизнес-организациите да прилагат точно 

Разход Количество Единична цена 
Обща стойност 

на разхода
Искане №1 11,00 240,00 2 640,00

Искане №2 28,00 240,00 6 720,00

Искане №3 11,00 240,00 2 640,00

Искане №4 22,00 240,00 5 280,00

Общ 
разход за 
месеца 72,00 240,00 17 280,00
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определен метод при изписването на краткотрайните активи (респ. 
материалните запаси) или пък друг задължителен подход при отчитането на 
прихода от продажба на стоки, получени като търговска отстъпка „натурален 
рабат“. Функция на Финансовия директор, респ. на Главния счетоводител е 
да разясни ползите и предимствата от прилаганите методи за изписване на 
материалните запаси на собствениците (ръководителите) на дружествата, за 
да може съобразно спецификата и дейността на предприятието да се подбере 
правилно най-подходящия метод, което ще повлияе на възвръщаемостта на 
инвестициите и ще освободи допълнителен финансов ресурс за нуждите на 
бизнес организациите. 
                                                                                                                                                     
5. Заключение 

Счетоводната политика, разработена от предприятието, включва и 
възприетите подходи, респективно методи за изписване на материалните 
запаси. В зависимост от избрания метод финансовият резултат на 
предприятието-получател ще бъде различен. Стойността на общия разход за 
месеца, изчислен по двата метода и представен в двете таблици, ясно показва 
кой от тях е за предпочитане. В практиката обаче в повечето предприятия се 
ползват счетоводно-складови програми, при които изписването на 
материални запаси се извършва само по метода „Среднопретеглена 
цена/себестойност“, без възможности за промяна. 

 
Литература 
1. GERDZHIKOV, O., Sadebna praktika. Targovsko pravo, izd. Siela, 2000. 
2. RUSKOV, R., Targovsko pravo za schetovoditeli.  
3. RUSKOV, R., Targovskite otstapki-sashtnost i danachen status, sp. Danachna praktika, 

br.5, elektronno izdanie ot schet. Kashta „Askana“, 2001. 
4. Nakova, R., Stimulirane na prodajbite, Conference proceedings, Volume I, XII 

International scientific conference Management and Engineering’ 14, pp 638. 
5. Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, 2015. 
6. Pravilnik za prilagane na Zakona za danak varhu dobavenata stoynost, 2015. 
6.  Zakon za korporativnoto podohodno oblagane, 2015. 

 
  

 
 
 

1005



ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА БАНКРУТ НА 
ФИРМАТА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ 

НЕВРОННИ МРЕЖИ 
 

PREDICTION OF THE COMPANY´S BANKRUPTCY 
PROBABILITY BY USING ARTIFICIAL NEURAL 

NETWORKS 
  

Graziela Stoyanov 
 

Faculty of Management, Technical University, Bulgaria, 
 E-mail:graziela@gmx.at  

 
Abstract. This article focuses on Artificial Neural Network to predict the probability of 
Company´s bankruptcy and various factors that effect on the business forecasting. The 
article presents an overview of Artificial Neural Networks and their application as a very 
innovative method for solving management problems. Artificial Neural Networks are 
mathematical models inspired by the human central nervous system (Specially  the brain). 
They are best suited for business and financial forecasts, specially for solving management 
problems in planning, organization and control. 
Keywords: Artificial Neural Networks, Mathematical Models, Business forecasting 
strategy, Company´s bankruptcy, Financial neural forecasting. 
 
1. Въведение 

Съвременната икономическа криза налага адекватно усъвършенстване на 
управлението на предприятието. Тя извежда на преден план развитието на 
системността на анализа на финансовото състояние и стопанската дейност. 
Разкрива и необходимостта от многоаспектно вникване в класическите 
финансови измерители. Налага се потребността от комплексно изучаване на 
съдържанието на финансовите отчети, от взаимосвързано оценяване на 
счетоводните данни и извънсчетоводните факти, от подходящо 
възпроизвеждане на експертното мислене по повод на сложните стопански и 
финансови зависимости. Установява се темата за неопределеността в 
икономическите изследвания.  

Подходящ инструментариум за интегриране на неопределеността в 
икономическия анализ се предлага от методите, предназначени за създаване 
на изкуствен интелект.  

Изкуствените невронните мрежи са подходящи за приложения, свързани 
с финансов анализ. В методиката за анализ на финансовото състояние на 
предприятието интелигентните методи се интегрират с традиционните 
способи.  
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2. Същност и структура на изкуствените невронни мрежи   
Изкуствените невронни мрежи са модели на биологичните невронни 

мрежи. Те са система за паралелно обработване на информация, която има 
свойството за съхранение и използване на експeриментални знания. Тя 
моделира дейността на своя биологичен еквивалент – мозъка.  

Най-общо Невронните мрежи се състоят от прости елементи за обработка 
на информация наречени неврони или възли. Невроните са свързани и 
теглата на връзките между тях определят силата на съответните връзки. 
Входната информация за всеки неврон е претеглената сума от сигналите от 
останалите неврони. Тази информация се акумулира в неврона като изходния 
му сигнал се определя посредством т. нар. активационна или предавателна 
функция. Всеки неврон приема сигнали от другите (под формата на числа), 
сумира ги, като сумата минава през активационна функция (най-често 
използваната е сигмоидалната функция), и така определя своята активация 
(степен на възбуда), която се предава по изходящите връзки към другите 
неврони.  

Всяка връзка има тегло, което умножавайки се със сигнала, определя 
неговата значимост (сила). Теглата на връзките са аналогични на силата на 
синаптичните импулси, предавани между биологичните неврони. 
Отрицателна стойност на теглото съответства на потискащ импулс, а 
положителна - на възбуждащ. Теглата на връзките между невроните 
определят функционалността и поведението на невронната мрежа. 

За да бъде една невронна мрежа използваема и приложима към даден 
проблем, тя трябва да бъде предварително обучена.  Обучаването на една 
невронна мрежа се постига чрез промяна на теглата на връзките между 
невроните и се осъществява чрез правила, които определят как да се 
променят тези тегла.  

В невронната мрежа обикновено винаги съществуват входен и изходен 
слой от неврони. Във входния се въвежда информацията към мрежата, след 
това сигналите от входните неврони преминават през един или няколко слоя 
от междинни (скрити) неврони, според топологията на невронната мрежа, 
като накрая сигналите стигат до изходния слой, откъдето се чете получената 
информация.  

 
3. Абстрактен неврон  

Изкуствените невронните мрежи съвсем не са точни и пълни модели на 
техните биологични аналози. Те са силно опростени и реализират само малък 
брой от техните добре изучени и изяснени структурни и функционални 
характеристики. На фиг. 1 е представен вида на произволен j-ти изкуствен 
неврон. 
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Фиг. 1. Модел на абстрактен неврон 
 

Всеки неврон има много входове, които са модел на дендридите и един 
изход, който е модел на аксона. На входовете x1, x2,…,xm постъпват 
сигналите към неврона. Те могат да са външни сигнали или сигнали от 
изходите на други неврони. С всеки вход е свързано тегло wj,  j=1,2,…,m, 
което понякога се нарича синаптично тегло и моделира силата на връзката 
при предаване на сигнала посредством синапсиса свързан със съответния 
дендрит. Агрегирането на входните сигнали в тялото на неврона се моделира 
със суматор, чийто изходен сигнал се изчислява с формулата : 

                 1

m

in j j
j

v y w x b
=

= = +∑
                                          

(3.1) 

За удобство с цел по-лесно формиране на праговата активационна 
функция, при модела на неврона се въвежда и сигнал с постоянна стойност b. 

Тялото на нервната клетка се моделира със суматора и блока на 
активационната функция, посредством която се получава изходния сигнал  на 
неврона. В общия случай активационната функция е нелинейна и изходния 
сигнал се изчислява като  

         1
( ) .

m

in j j
j

y f y f w x b
=

 
= = + 

 
∑

                                              
(3.2)

 
 
4.  Активационни функции 

 Направените изследвания са доказали, че невронните мрежи работят 
устойчиво само при ограничени активационни функци, тъй като и 
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биологичните им еквиваленти формират изходен сигнал едва след като 
сумарното стимулиращо въздействие достигне определена граница. При тях 
най-често изходният сигнал се изменя в диапазона 0-1 (еднополярни 
активационни функции) или в диапазона от -1 до 1 (биполярни активационни 
функции). 

Най-често използваната активационни функции е сигмоидалната. 

Описват се с  уравнението: .
1

1 αy =
+e ν−  , където α  е константа, чрез 

която може да се променя ширината на прехода. Най-често сигмоидната 
функция е ограничена между 0 и 1, -1 и 1 или (- ½ ) и  ½ . Използва се при 
алгоритъма на обучение с обратно разпространение на грешката, който ще 
бъде разгледан подробно при многослойните невронни мрежи. 

5. Обучение на изкуствените невронни мрежи   
Обучението на невронните мрежи се реализира чрез повтарящ се 

итеративен процес на промяна в теглата на връзките между невроните за 
настройването им да реагират на входните сигнали по определен начин. 
Входът, който мрежата получава по-късно, може да се различава от този, с 
който е обучена, но получената реакция трябва да е правилна. Обучението 
включва следните действия:  

Въвежда се първия пример на входа на мрежата и се получава изход, 
който е далеч от целта, защото е базиран на текущото състояние на връзките. 
Полученият изход се сравнява с желания. В зависимост от размера на 
грешката всички връзки се настройват, така че отклонението да се намали. 
Процесът се повтаря със следващ пример и продължава до минимизиране на 
грешката или постигане на поставена цел.  

Когато обучението се преустанови, теглата се заключват и мрежата е 
готова за използване. Постига се стабилно състояние, наречено 
конвергенция. Докато мрежата се използва за задачата, за която е обучена, 
теглата не се променят.  

Според метода, който се използва, обучението на невронните мрежи 
може да бъде обучение с учител ( асоциативно) и обучение без учител 
(самообучаващо) 

 При обучението с учител, на мрежата се предоставят входният и 
съответният му изходен образец. Обучаващите входно-изходни двойки се 
предоставят от учител или от системата, включваща мрежата. Теглата се 
уточняват като се използва разликата между стойностите на изходните 
неврони при зададен входен образец и стойностите на тези възли, които 
трябва да се получат при коректна работа на мрежата. 
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При обучение без учител или самоорганизация, изходните неврони се 
обучават да отговарят на набори от входни образци. Предварително няма 
множество от категории, към които да се класифицират входните образци. 
Системата сама открива най-характерните черти на входните набори и 
изработва свое собствено представяне на входните стимули. 
 
6.  Модели за прогнозиране на вероятността от банкрут 

Първият опит за разработване на модел за предвиждане на 
неплатежоспособност чрез използване на финансови коефициенти е на У. 
Бивер . Той сравнява показатели на 79 неплатежоспособни фирми със същите 
показатели в 79 стабилно развиващи се предприятия и установява, че пет 
години преди настъпването на краха разликата между двете групи показатели 
е значителна и се проявяват признаци на настъпващата криза. Моделът на У. 
Бивер е коефициент, който се изчислява като съотношение между величината 
на паричния поток и общата сума на задълженията на предприятието. В 
таблица 1. е представен този коефициент.  

  
Tаблица 1 

 

Показател формула 

Значение показателя 

За благополучни 
Компании 

5 години преди 
банкрут 

1 година преди 
банкрут 

Коефициент 
Бивер 

Чиста печалба + 
Амортизация / Пасиви 0 4 - 0 4 5  0.17 

 

-0 15 

 
 
 

Спрингейт модел (Springate model) е построен от Гордон Спрингейт 
през 1978 г. Моделът е изграден чрез тестване на 40 компании, разполагащи с 
активи със средна стойност $2.5 млн. В процеса на създаването му от 19 
финансови коефициенти, считани за представителни, в окончателния вариант 
на модела остават само четири коефициента. Общият му вид е следният: 
 

Z=1.03*X1+3.07*X2+0.66*X3+0.4*X4. 
 
където:  
X1 е Нетния оборотен капитал/ Сума на активите; 
Х2 - Печалба преди лихви и данъци / Сума на активите; 
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Х3 - Счетоводна печалба/ Текущи пасиви; 
X4 - Нетни приходите от продажби/ Сума на активите. 

При Z < 0.862 се приема, че компанията е в лошо финансово състояние и 
силно финансово затруднена; оценката й е „крах”.  

Моделът на Тафлер за прогнозиране на вероятността от фалит е 
предложен през 1977 г. и представлява четирифакторен прогнозен модел. 
Препоръчва се за отчитане на съвременните тенденции в бизнеса и влиянието 
нa перспективните технологии върху структурата на финансовите 
показатели. Моделът има следния вид:  

 
Z = 0.53*Х1 + 0.13*Х2 + 0.18*Х3 + 0,16*Х4, 
 
където: 
X1 е Печалба преди лихви и данъци / Текущи задължения;  
X2 — Текущи активи/ Пасиви общо; 
X3 — Текущи задължения / Сума на активите. 
X4 — Нетни приходи от продажба/ Сума на активите Интерпретация 

на резултатите: 
Z > 0.3 — малка вероятност от банкрут; 
Z < 0.2 — голяма вероятност от банкрут.  
 

Значима група модели за прогнозиране на вероятността от банкрут 
представляват Z-моделите, разработени от Е. Алтман (Edward Altman), 
когото често наричат „баща“ на съвременната теория за прогнозиране на 
фирмения банкрут. Алтман разработва двуфакторен, петфакторен и 
седемфакторен Z- модели.  

Най-популярен е петфакторнят модел за предвиждане на фирмен 
банкрут, известен като Altman’s Z-Score. Същността на модела се свежда до 
подбор на относително независими коефициенти и определяне на 
съответните им тегла. Те са обвързани в едно структурно уравнение, 
базирано на променливи (финансови съотношения) и параметри (емпирично 
получени числа) При разработване на модела Е. Алтмън анализира 66 фирми, 
от които половината са фалирали през периода 1946-1965 г., а другата 
половина работят успешно. При това той е изследвал 22 аналитични 
коефициенти, които могат да бъдат използвани за прогнозиране опасността 
от банкрут. От тези показатели той подбира пет най-значими за прогнозата и 
ги включва в многофакторното регресионно уравнение. Променливите са 
класифицирани в следните групи - ликвидност, доходност, задлъжнялост, 
платежоспособност и ефективност Тези показатели Алтмън включва в 
оригиналния петфакторен модел, който има следния вид: 

 
Z=1.2*X1+1.4*X2+3.3*X3+0,6*X4+0.999*X5   
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където: Х1 е отношението на оборотен капитал / сума на всички 
активи. Характеризира дела на оборотния капитал в активите. 

Х2 - отношението на неразпределена печалба / сума на всички активи 
Характеризира рентабилността на активите на база неразпределена печалба. 

ХЗ - отношението на печалба преди лихви и данъци / сума на всички 
активи. Показва рентабилността на активите на база оперативна печалба. 

Х4 - стойност на собствения капитал / балансова стойност на 
привлечения капитал. Характеризира коефициента на финансиране. 

Х5 - отношението приходи от продажби / сума на всички активи 
Показва възвръщаемостта на всички активи. 

Коефициентът, който се получава при преминаването им през 
Невронната мрежа позволява да се определи вероятността на предприятието 
да банкрутира. Формирани са следните интервали с различна вероятност за 
банкрут: 

Z < 1.23 - финансово затруднено предприятие, потенциален банкрут 
(кризисно състояние) 
1,23< Z < 2.90 - неопределеност, област на несигурност, висока 

вероятност за фалит в близките 2-3 години (предкризисно състояние) 
Z > 2 9 -сигурно предприятие, няма опасност за банкрут (устойчиво 
състояние) 

Следователно, резултатът, при който се приема, че изследваното 
предприятие изпитва финансови затруднения е Z<2.9, а резултата, при който 
предприятието се класифицира като фактически фалирало е Z<1,23 

Седемфакторният модел на Алтмън, разработен през 1977 г., включва 
допълнена и видоизменена (в сравнение с петфакторния модел) съвкупност 
от показатели. В пълен обем този модел, е достъпен само за клиентите на 
Zeta Services, Inc. 

Седемфакторният модел Z-score на Е.Алтман характеризира различни 
аспекти от дейността на предприятията, свързани с криза в управлението, 
финансова криза и икономическа криза.  

В него не се поставят ограничения за размера на активите или за 
отрасловата принадлежност на предприятията, което го прави приложим при 
диагностиката на различни по големина предприятия.  

Терминологичните наименования на включените в модела показатели не 
се различават от тези, които използваме като информация от финансовите 
отчети на индустриалните предприятия, обект на нашето изследване.  

Трябва да се подчертае, че статистическата значимост на Z показателя 
във времето намалява и след третата година губи своята надеждност. Затова 
може да се приеме, че прогнозните резултати, получени чрез модела на 
Е.Алтман са надеждни за следващите 2 години.  
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7. Предвиждане на фирмен банкрут  
Модел на Е.Алтман за предвиждане на фирмен банкрут представлява 

структурно уравнение, базирано на финансови съотношения (показатели) и 
емпирично получени числа. Коефициентът, който се получава при 
прилагането на модела позволява да се определи вероятността на 
предприятието да банкрутира. 

В следващата таблица са изведени данните за определяне на показателя Z 
определящ вероятността даденото предприятието да банкрутира. 

 
Tаблица 2 

 
No 

 2010 2011 2012 2013 2014 
1 КА , хил.лв. 17 502 19 065 23 265 33 161 33 884 

2 КП (Краткосрочни пасиви), хил.лв. 13 686 17 676 1186 15 472 15517 

3 Оборотен капитал, хил.лв. (1-2) 3816 1389 7079 17 689 18 367 

4 ДА, хил.лв 24 417 23 797 22 804 18 712 18 
1461 

5 Сума на активите (ДА+КА), хил.лв 41 919 42 862 46 069 51 873 52 030 

6 Печалба (преди данъци), хил.лв -1750 -3430 1397 1017 145 

7 Неразпределена печалба, хил.лв. 0 0 977 671 18 

8 СК, хил.лв. 316 -2802 8 101 23 678 23 695 

9 ПК, хил.лв. 41 603 45 664 37 968 28 195 29 294 

10 НПП, хил.лв. 26 266 30 975 36 120 36 326 34 573 

11 Х1=1.2*(3:5) 0,091 0,032 0,154 0,341 0.353 

12 Х2=1.4*(7:5) 0 0 0,029 0,018 0,001 

13 Х3=3.3*(6:5) -0,139 -0,264 0,099 0,065 0,001 

14 Х4=0.6*(8:9) 0,005 -0,037 0,128 0,504 0,485 

15 Х5=0,999*(10:5) 0,626 0,722 0,783 0,699 0,663 

16 Стойност на показателя Z 0,583 0,453 1,193 1,627 1,503 

 
Развитието на показателя Z във времето отразява действителното 

състоянието на проучената фирма, установено с финансовия анализ.  
Ако въведем стойностите на Х1 до Х5 на входа на невронната мрежа и я 

обучим на интервали с различна вероятност за банкрут, то ще установим на 
изхода, че стойностите на показателя за първите три години (2010 - 2012 г.) 
от изследвания период са в критичния интервал до 1.23 в който 
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предприятието се бори за оцеляване. Те потвърждават финансовото 
затруднение и потенциалната опасност от фалит. 

В подпериода 2010-2011 г. стойността на показателя е не само ниска, но 
продължава да се влошава. Най-голямо влияние върху това негативно 
изменение оказват отрицателните финансови резултати (загубите) от 
дейността, отчетени в този период и лошата капиталова структура. Тази 
негативна тенденция е последвана от ръст през 2012 г., в който стойността на 
показателя  Z нараства с над два пъти и половина спрямо предходната 
година, но въпреки това остава в критичното според модела ниво Най-силно 
влияние за тази промяна оказва нарастването на НПП и постигнатия 
положителен шинансов резултат през 2012 г. спрямо предходните години 

В периода 2013-2014 г. се наблюдава ефекта от положените усилия за 
подобряване на финансовата устойчивост. Стойността на показателя 
продължава да нараства и от 2013 г. отчита, че предприятието преминава в 
по-благоприятната, но все още неопределена зона на предкризисно 
състояние, при което съществува висока вероятност за фалит в близките 2-3 
години. 

Отделните коефициенти в петфакторния модел на Алтман оказват 
различно влияние върху крайната оценка на предприятието за изследвания 
период. Динамиката в развитието им е онагледена на фигура 2. 

 

 
 

Фиг. 2.  Динамика на коефициентите в модела на Алтман 
 

В последната година от анализирания период се наблюдава слабо 
влошаване на показателя  Z спрямо предходната година, но остава в зоната на 
предкризисното състояние. Негативните фактори повлияли върху това 
изменение са намаления финансов резултат през 2014 г. спрямо 2013 г.(от 
1.627 на 1,503), увеличения размер на привлечен капитал и спада в приходите 
от продажби на произведената продукция. 
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8. Заключение   
Интелигентните методи изградени на базата на Невронните мрежи 

предлагат изчислителна рамка за обработване на информация при различно 
ниво на определеност. В методиката на управлението и икономическия 
анализ интелигентните методи внасят нови и атрактивни предимства: 
възможност за използване при липса на математическо описание на 
причинно-следствените зависимости, способност за възпроизвеждане на 
човешкото мислене, възможност за моделиране.  

Динамичните аспекти на финансовото състояние на предприятието 
отразяват икономическото разбиране за стопанската дейност. Те предполагат 
детайлно изследване на характеристиките на капиталовия оборот. Така на 
преден план в анализа се извеждат показателите, оценяващи използването на 
активите – обращаемост и ефективност; като важни измерители на 
предприятието се посочват още измерителите на ликвидността и промяната в 
нея, на критичната точка на продажбите, на неплатежоспособността, на 
рентабилността на активите и капитала.  

Разработените модели за предвиждане на неплатежоспособността и за 
прогнозиране на вероятността от фалит и изведените в тях формули могат 
успешно да се използват в изграждането на Изкуствени невронни мрежи. 
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Abstract. The World Economic Crisis originated in the United States in 2008 and gradually 
transferred across the Atlantic and by the beginning of 2009 strongly affected all the 
European countries. The objective of this paper is to analyze the effect of the World 
Economic Crisis on the strategic media planning of the industrial firm. We analyze the 
effect of World Economic Crisis on several aspects of strategic media planning, such as 
media, planning strategy, scope of advertising, frequency of advertising and length of 
advertising campaign. We also discuss the selection of advertising media during the 
economic crisis. Our paper is organized in the following sections: Section 1 - Introduction, 
Section 2 – A brief description of the main media channels as well as main media strategies, 
Section 3 – An Analysis of the effect of the World Economic Crisis on the strategic media 
planning, Section 4 – Conclusion. 
Keywords: financial crisis, strategic media planning, frequency. 
JEL: L11, D4, L1 
 
1. Въведение 

В края на 2007 г. и в началото на 2008 г. в американската икономика се 
появяват сигнали на икономически застой. Наблюдават се явления като 
нарастващи нива на безработицата и намаляване на брутния вътрешен 
продукт. Въпреки усилията на правителството на САЩ за стабилизиране на 
икономиката, проблемите се задълбочават (Тridico, 2011) [1]. Октомври 2008 
г. идва сривът на американските парични пазари, последван от пълен хаос на 
пазарите за недвижими имоти. В резултат на това много американци губят 
своите къщи поради невъзможност да изплащат месечните вноски по 
ипотеките. Започналата като финансова и ипотечна криза, кризата 
постепенно обхваща всички сектори на икономиката на САЩ и води до 
сериозно намаляване на брутния вътрешен продукт и на доходите на 
населението и до незапомнени нива на безработица - до 11%, при 
характерните за икономиката 3-4 % (Claessens, Tong, Wei, 2011) [2]. В края на 
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2008 г. в САЩ вече се говори за национална криза, сравнявана по мащаби с 
Голямата депресия от 1930 г.   

В началото на 2009 г. икономическа криза в САЩ напуска пределите на 
страната и постепенно обхваща голяма част от света, в това число и страните 
от ЕС. В средата на 2009 г. светът заговоря за Световна икономическа криза. 
Кризата не подминава и България. Проявите й се усещат силно след години 
на икономически подем и към края на 2009 г. в България е констатирано 
намаляване на потреблението, довело до сериозно свиване на 
производствения сектор и тревожно нарастване на безработицата. Въпреки 
усилията за постигане на финансова дисциплина и стабилност от страна на 
правителството, страната продължава да изпитва негативите на Световната 
икономическа криза.  

Как се отразява влиянието на Световната икономическа криза върху 
стратегическото медия планиране на индустриалната фирма? Изследването 
се опитва да даде отговор на този въпрос. 

 
2. Стратегическо медия планиране, медии, параметри, стратегии 

Стратегическото медия планиране е основна част от рекламния процес. То 
е свързано с решения при избора на медия и на конкретен рекламоносител, 
определяне на честотата на появата на рекламата в медиите и на 
оптимизиране на рекламния бюджет. Целта на оптимизирането на рекламния 
бюджет е да се постигне възможно най-висок комуникационен ефект. Като 
начало медия планирането очертава параметрите за избор (настройка) на 
рекламна стратегия. С избора на медия започва фактическият процес на 
медия планирането; ето защо изборът на правилната медия/рекламоносител е 
от особено значение за рекламния процес. Рекламоносител е конкретното 
предаване в дадена медия, а медията е основният комуникационен канал, 
чрез който рекламното послание стига до целевата аудитория. Различаваме 
четири основни типа медии: печатни медии - вестници и списания, пощенски 
услуги, външни медии - статични и подвижни и електронни медии – 
телевизия, радио и интернет (Каменов, 2000) [3].  
 
2.1. Проблеми пред медия планирането 

Големият брой рекламоносители и липсата на точна информация за много 
от тях, силният рекламен шум, невъзможността за контрол върху 
редакционната политика и затрудненото измерване на непосредствения 
комуникационен ефект са основни проблеми на медия планирането. 

Наличието на сложна медийна среда с голям брой рекламоносители 
налага маркетологът задълбочено да познава конкретните медии и 
рекламоносители, за да може да избере най-подходящата медия за постигане 
най-висок комуникационен ефект. Липсата на точна информация за много от 
медиите е проблемът, с който маркетологьт ще се сблъска. Динамиката на 
съвременния рекламен пазар е изключително висока. Информация, която е 
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била актуална вчера, днес може да не бъде актуална. Непрекъснатата поява 
на нови и нови рекламоносители налага бърза реакция от страна на 
маркетолога – да се запознае с конкретната медия, нейната целева аудитория, 
нейния рейтинг и не на последно място нейните тарифи за рекламиране. Това 
води до допълнителни задачи за разрешаване и до допълнително време за 
събиране на информация за дадена медия. Силният рекламен шум е 
следващият проблем в процеса на медия планирането. Той произтича от 
наличието на много реклами както на продукти на основните конкуренти, 
така и на продукти от други стокови класове. Попадането на дадената 
реклама в блок от 5-6 реклами на конкурентни продукти или на стоки от 
други класове би могло информационно да претовари потребителя. Той би 
могъл да спре да следи рекламния блок още на втората или третата реклама, 
преди времето на дадената реклама (Каменов, 2000) [3]. Друг проблем на 
стратегическото медия планиране е невъзможността за контрол върху 
редакционната политика на медията. Напълно възможно е рекламата да 
попадне в неблагоприятна редакционна среда. Например реклама за 
авиокомпания може да попадне до новина за авиокатастрофа. Никой 
рекламодател не би желал неговата реклама да попадне в близост до новини, 
негативно влияещи върху рекламирания продукт. За съжаление медия 
плановикът не може да контролира редакционната среда на дадената 
реклама, което е още един проблем за него. Затрудненото измерване на 
непосредствения комуникационен ефект се явява поредният недостатък на 
медия планирането. В повечето случаи ефектът от дадена реклама не е 
непосредствен. Понякога могат да изминат дни, дори седмици преди целевата 
аудитория да обърне внимание на рекламата. Ето защо медия плановикът не 
винаги има възможност да установи ефекта от дадена реклама. Например 
рекламата може да бъде добра и ефективна, но нейният ефект да бъде 
забелязан едва след седмици. Липсата на непосредствен ефект би могъл за 
заблуди медия плановика, че рекламата е неефективна и преждевременно да 
се сложи край на една ефективна реклама (Каменов, 2000) [3]. 

 
2.2. Избор на медия. Кратка характеристика на медиите 

Средствата за масова комуникация се делят на четири основни групи: 
печатни, пощенски, външни и електронни. Най-традиционни са печатните 
издания – вестниците и списанията. Пощенските услуги са медия, която 
намира широко приложение в медия планирането. Външните медии са 
третият вид медии и се делят на две групи - статични и подвижни. Най-
популярни безспорно са електроните медии -  телевизия, радио и интернет. 

Вестниците са едни от първите видове комуникационни канали, даващи 
достъп на рекламодателите до търсените от тях пазари. Няколко са основните 
предимства на вестниците като медия. На първо място вестниците се 
нареждат веднага след телевизията по обхват на аудиторията, която 
покриват. Почти всеки потребител влиза поне веднъж седмично в контакт с 
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някакъв вид вестник. Вестникът може да достигне до места, където няма 
телевизионен сигнал. Второто важно предимство е, че вестникът е активна 
медия - т.е. информацията, която се съдържа в него трябва активно да се 
прочете, а не пасивно да се изслуша или изгледа. Така и рекламата, която 
вестникът съдържа, е активно търсена и четена от потребителя, което 
означава проява на интерес към нея. Възможността за рекламна комуникация 
е предимство на вестника, което радиото не притежава. Визуалното 
възприятие на рекламата подсилва въздействието й върху потребителя. Наред 
с предимствата, вестникът има и някои недостатъци. Наличието на масова 
аудитория на вестниците е предимство от една страна, но също така и 
недостатък (Каменов, 2000) [3]. Масовата аудитория означава не само голям 
потребителски интерес, но и невъзможност да се прецизира аудиторията, 
което увеличава празната аудитория. Друг недостатък е рекламният шум. 
Поради по-ниската цена на рекламиране във вестниците в сравнение с 
телевизиите, те са изпълнени с обяви, което създава рекламен шум. 
Рекламата е “затрупана” от други реклами, което в някои случаи не дава 
възможност на потребителите да стигнат до нея. Не на последно място 
недостатък е и краткият живот на вестника. Краткият живот означава, че след 
бързото първоначално прочитане читателят рядко се връща към вестника; ето 
защо ако рекламата е пропусната при първото прочитане, твърде вероятно е 
читателят  въобще да не стигне до нея (Каменов, 2000) [3].  

Списанията са печатната медия, за която се счита, че като цяло 
преодолява голяма част от недостатъците на вестниците. Няколко са 
основните предимства на списанията. Като първо предимство можем да 
отбележим прецизното сегментиране. Списанията дават възможност да се 
стигне до целевата аудитория, отправяйки послание към ясно дефинирани 
потребители. Това се постига чрез т. нар. тематична профилираност на 
списанията. Едни списания са предимно за мъже, други за жени, трети за 
банкери, четвърти за инженери и конструктори и т. н. Ето защо 
рекламодателят рекламира в списанието, чиято аудитория е най-близка до 
рекламирания продукт. Продукти, консумирани предимно от жени, 
рекламираме в списания с голяма женска аудитория, строителна техника, 
инструменти и прочее рекламираме в списания, имащи за аудитория 
предимно от инженери и т. н. Качеството на печата е следващото предимство 
на списанията пред вестниците. Високото качество на печат и умелите 
дизайнерски решения, които списанията представят, са предпочитани от 
медия плановика, тъй като сериозно засилват внушението от рекламата. 
Дългият живот на списанията е още едно предимство, което ги прави 
предпочитани пред вестниците. В повечето случаи вестникът се прочита за 
ден и потребителят не прибягва повече до него. За разлика от вестниците, 
списанията имат по-дълъг живот и потребителят се връща многократно към 
тях. Този фактор определя голямата вторична аудитория на списанието. 
Списанието, подобно на вестниците, представлява активна медия, т. е. 
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потребителят активно прочита информацията, която го интересува и с нея и 
рекламите в списанието. Не на последно място като предимство можем да 
посочим елемента на престижност. Високата цена и специфичната тематика 
правят списанията предпочитани за профилирана аудитория. Доверието и 
отношението като към даващи престиж води до по-сериозно отношение на 
аудиторията към списанията и рекламите, включени в тях (Каменов, 2000) 
[3]. Основните недостатъци на списанията като медия са обичайните 
заподозрени: ограничената им аудитория, рекламният шум и ниската 
оперативност. 

Пощите (пощенските услуги) са другият вид медия, която рекламната 
индустрия успешно експлоатира. Използването на пощите като 
комуникационен канал е свързано най-вече с на възможността за изпращане 
на печатни рекламни материали, както и с изпращане на видео мостри и т. н., 
към потенциалните купувачи. Пощенските услуги се използват най-вече при 
прецизиране на целевата аудитория или изпращане на рекламни материали 
до тесен пазарен сегмент и имат сериозното предимство да насочват точно 
рекламното послание. Прецизността на рекламното послание елиминира 
празната аудитория, т.е. с помощта на пощенските услуги рекламното 
послание достига само до онези потребители, които биха се заинтересували 
от рекламата и предлагания продукт. С помощта на пощенските услуги 
рекламодателят може да постигне и диференциране на посланията. Едни 
реклами послания отиват при една група потребители, други са насочени към 
друга група потребители. Специфично предимство на пощенските услуги е и 
усещането за персонално отношение. Получавайки рекламна брошура, у 
потребителя остава усещането, че рекламното послание в брошурата е 
насочено директно към него. Усещането за персонално отношение е причина 
потребителят да обърне по-сериозно внимание на рекламното послание и да 
се заинтересува от рекламирания продукт. Пощенските услуги имат и своите 
недостатъци. Като основен недостатък бихме посочили високата цена на 
медията, свързана с високите пощенски разходи. Този недостатък влияе 
съществено особено в случаите на мащабна рекламна кампания, когато 
високите пощенски разходи биха могли да се окажат възпиращ фактор 
насочат рекламодателя към друг тип услуги (Каменов, 2000) [3]. 

Външните медии, било то статични или подвижни, са отдавна познат 
комуникационен канал. Статични са билбордовете или различните видове 
рекламни надписи по витрини на заведения, рекламни пана, места за лепене и 
т. н. Подвижни външни медии са всички превозни средства, които под една 
или друга форма са носители на определено рекламно послание. Това са 
автобусите, тролейбусите и трамваите на градския транспорт, които могат да 
бъдат “изрисувани” с определени рекламни послания, видими от по-голямата 
част на населението на даденото място. Към тях бихме могли да причислим и 
таксиметровите автомобили, носители на реклама. Външните медии, подобно 
на останалите три вида, имат своите специфични предимства и недостатъци. 
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Като основно предимство на външните медии бихме могли да посочим 
близостта до потребителя. Потребителят се сблъсква с външните медии в 
своето ежедневие - билбордове, плакати или реклами в автобуси, трамваи и т. 
н. Казано с други думи, потребителят попада директно под въздействието на 
рекламното съобщение, като за целта просто трябва да излезе от къщи. За 
разлика от вестниците и списанията, при външните медии потребителя не 
трябва да закупи даден рекламоносител за да достигне до рекламното 
послание. При контакта с външните медии той направо попада под визуално 
въздействие на външната медия, което е още едно нейно важно предимство 
(Каменов, 2000) [3]. Три основни недостатъка могат да бъдат очертани по 
отношение на външните медии, а именно: кратко време за контакт, липсата 
на точна информация за рекламното въздействие и прякото влияние на 
атмосферните условия.  

Телевизията е най-популярната електронна медия, медията с най-голяма 
аудитория и без съмнение най-скъпата медия за рекламиране в нея. Като 
нейни основни предимства може да се посочат едновременното показване на 
звук и картина, масовостта на телевизионната аудитория, улесненото 
възприемане на поднесеното послание, голямото доверие в телевизионните 
медии. Наред с предимствата бихме могли да изтъкнем и някои недостатъци. 
Основният недостатък на телевизионната медия е високата й цена. Към този 
недостатък бихме могли да прибавим още ограниченото време за отправяне 
на послание, също свързано с високата цена, както и силният рекламен шум, 
породен от големия брой реклами в даден рекламен блок. Празната 
аудитория е поредният недостатък на телевизионните медии. Под празна 
аудитория разбираме онази част от телевизионната аудитория, която няма 
интерес към рекламирания продукт, но гледа излъчваната реклама. Така 
например ако общата аудитория на телевизионната медия е един милион 
зрители, но само 200 000 зрители са наистина заинтересувани от конкретната 
реклама, следва, че празната аудитория е 800 000 души. Цената на рекламата 
обаче се плаща за аудитория от един милион души, колкото е аудиторията на 
телевизионната медия (Каменов, 2000) [3].  

Радиото е втората по популярност електронна медия след телевизията. 
Основните предимства на радиото като медия са ниската цена на 
рекламиране, профилираността на радио-аудиторията, което силно редуцира 
празната аудитория (така например имаме любители на джаз музика, 
любители на поп музика и т. н.), достигане до аудиторията на необичайни 
места (възможност за слушане на радио в магазини, в автобуси, на разходка) 
и гъвкавост и оперативност при провеждане на рекламната кампания. 
Недостатъците на радиото са фрагментираността на аудиторията, медийната 
й пасивност и невъзможността за представяне на звук и картина. 
Фрагментираността на аудиторията затруднява медия планирането, особено в 
случаи когато трябва да се достигне до по-големи масиви от аудитория. Това 
означава, че за да се покрие целият сегмент, трябва да се използват 
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множество радиоканали, което от своя страна затруднява контролирането на 
рекламната кампания (Каменов, 2000) [3]. Медийната пасивност на 
радиоаудиторията е също основен проблем. Една реклама трябва да се 
излъчва по много пъти на ден, тъй като не е ясно кога точно потребителят ще 
включи своето радио. Липсата на картина изисква от потребителя да използва 
своето въображение, когато визуализира посланието на радиорекламата. Това 
налага медия плановикът да подбере най-удачното време и среда за 
излъчване на съответната реклама. Не на последно място е проблемът със 
силният рекламен шум. Наличието на силен рекламен шум често кара 
потребителят да спира радиото по време на излъчване на рекламния блок или 
да превключва на други канали. Ето защо е необходимо радиорекламата да 
предизвика интереса на радиослушателя чрез интересно послание, чрез 
интересна музика, сигнал, девиз и т. н. 

Интернет навлиза в рекламата преди около десет години и бързо набира 
скорост, за да се превърне в един от основните рекламни канали. Интернет 
рекламата използва текст, изображение и звук за въздействие върху 
публиката и възможностите на своята технология за пряко измерване на 
резултатите от това въздействие. За разлика от другите медии, интернет 
аудиторията разполага с възможности за непосредствено получаване на 
допълнителна информация за рекламирания продукт било чрез кликване 
върху текстови линк, било чрез директна връзка с рекламодателя. 
Посредством използването на ключови думи, рекламата в интернет може да 
се персонализира и директно да се насочи към лица, интересуващи се от 
рекламния продукт, като по този начин се постига ефектът на пълна 
аудитория. Социалните мрежи, email пространството и уеб търсачките от 
своя страна, чрез глобалното си разпространение, разкриват нови хоризонти 
пред рекламодателя. Интернет е медия на високите технологии, развива се и 
се променя с динамиката на тези технологии и в сравнение с останалите 
средства за комуникация все по-осезателно се налага като рекламния канал 
на бъдещето. 

 
2.3. Параметри на медия планирането 

Каменов (2000) [3] дефинира три основни параметъра на медия 
планирането: честота на излъчване на рекламата, обхват на рекламата и 
продължителност на рекламната кампания. Всеки рекламодател има 
определен рекламен бюджет, който използва при процеса на стратегическото 
медия планиране. Това означава, че ако рекламодателят заложи на по-голяма 
продължителност на рекламната кампания, това ще насочи повече средства 
за продължителността на рекламната кампания и респективно по-малко 
средства ще бъдат насочени към останалите два параметъра на медия 
планирането, а именно честота и обхват. Дали рекламодателят да даде 
приоритет на обхвата на рекламата, на продължителността на рекламната 
кампания или на честотата на излъчване зависи от спецификата на пазара и 
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рекламирания продукт и от специфичните потребности на клиентите. 
Балансирането на рекламната стратегия по трите основни параметъра - 
обхват, продължителност на рекламната стратегия и честота на рекламните 
излъчвания при фиксиран рекламен бюджет, е познато още като ефект на 
медийния балон. 

 
2.4. Стратегии на медия планирането 

Три са основните стратегии на медия планирането: равномерна, 
форсирана и пулсираща стратегия. 

При равномерната стратегия рекламното излъчване е равномерно през 
целия покупателен цикъл. Такъв тип стратегия е характерна при 
рекламирането на стоки с равномерно целогодишно потребление. 
Форсираната стратегия е противоположна на равномерната. При форсираната 
стратегия имаме периоди на голяма рекламна активност, последвани от 
периоди на пълно рекламно затишие. Този тип стратегия е особено 
подходяща при рекламиране на стоки със сезонно потребление. Пулсиращата 
стратегия е съчетание от равномерната и форсираната стратегии. 
Пулсиращата стратегия предполага периоди на силна рекламна активност 
почти без пауза между тях. Поради наличието на почти постоянна реклама, 
тази стратегия е най-успешната но и най-скъпата. Задачата на медия-
плановика е да избере една от тези три стратегии съобразно рекламния 
бюджет, характера на потребление на стоката (сезонен, не-сезонен) и 
големината  на целевия пазар (Каменов, 2000) [3]. 

 
3. Влияние на Световната икономическа криза върху стратегическото 

медия планиране на индустриалната фирма 
Световната икономическа криза поставя предизвикателства пред 

комуникационната политика и стратегическото медия планиране на 
индустриалната фирма. Постоянно повишаващите се цени на рекламното 
време, намаляването на потреблението, засилената конкуренция в областта на 
рекламата и свитият рекламен бюджет са само част от проблемите пред 
индустриалната фирма.  

Според списание Screen Digest, цитирано във в. Дневник, (2009) [4] , от 
февр. 2009 г. инвестициите в реклами са спаднали със 8.4% във 
Великобритания, 6.6% в САЩ, 7.6% в Испания, като чувствителен спад 
показва телевизионната реклама - 5.5% във Франция, 7.7% във 
Великобритания и 12% в Испания.  

Председателят на Асоциацията на рекламните агенции (АРА) Красимир 
Гергов отчита на годишния форум на асоциацията през 2009 г., че спрямо 
25% за 2007 г. ръстът на рекламния пазар през 2008 г. е само 9%. Интернет 
рекламата не поема отлива на реклами от другите медии, въпреки 
очакванията. От общия обем на рекламните инвестиции за 2008 г. от 518.805 
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млн. лв., близо 21 млн. лв. са насочени в интернет рекламата, повишение от 
62% спрямо ръста на рекламата в мрежата от 89% през 2007 г.  

Гергов прогнозира между 20-25% спад на пазара през 2009 г. По данни на 
АРА, цените на рекламата в телевизия от началото на 2009 г. са се понижили 
с около 25-28%, а тези в пресата са се увеличили с 10%. Рекламните 
инвестиции в телевизията са отбелязали спад през първото тримесечие на 
2009 г. с 20%, а в пресата има ръст от 8%. Повишение има и при рекламата в 
радиото - с 8%. Понижение се отчита при външната реклама - с 27%, а 
постъпленията при интернет са на нивото от 2008 г. (Дневник, 2009) [4] 

Интернет рекламата показва растеж през следващите години, като по 
данни на Интерактив Адвъртайзинг Бюро България (IAB България, 2013) [5], 
приходите от интернет реклама в европейски мащаб нарастват през 2012 г. до 
11,5% на годишна база и онлайн рекламата за първи път измества рекламата 
във вестниците. Сериозен е прирастът и на доходите от дисплей рекламата, 
свързана с все по-масовото използване на мобилни телефони с технология 
smartphone, както и на таблети. На национално равнище рекламата в интернет 
също бележи сериозен ръст, като за периода 2011-2012 г. приходите от 
онлайн реклама са се увеличили с 25.1%. За сравнение в периода 2010-2011 г. 
увеличението на приходите от продажби от интернет реклама е само 4.1%. И 
на българския пазар, подобно на европейските пазари, най-разпространената 
реклама е дисплей рекламата, заемаща 88% от общите продажби, равняващи 
се на 40 млн. лв. Приходите от мобилната дисплей реклама нарастват с близо 
6 пъти само за една година - от 2011 до 2012 г. (Попов, 2015) [6] 

Влиянието на световната икономическа криза върху стратегическото 
медия планиране може да се анализа в няколко аспекта: 

 
3.1. По отношение на избора на рекламоносител 

Високите цени за рекламно време налагат внимателна преценка на 
рекламоностителя. В условията на икономическа криза фирмата не може да 
си позволи скъпото рекламно време на телевизията и използваната в 
предкризисния период телевизионна реклама трябва да бъде заменена с по- 
евтина реклама в радиото, вестниците, списанията, интернет и т. н. 

 
3.2. По отношение обхвата на рекламата 

При непрекъснато повишаващите се цени на рекламното време и 
постоянно свиващата с пазарна ниша е от особена важност да се сведе до 
минимум празната аудитория. Преминаване от телевизия към медия с по-
малък и по-прецизен обхват като списания, вестници или интернет е удачно 
решение в условията на икономическа криза. 
 

3.3. По отношение честотата на излъчване на  рекламата 
При силно намален рекламен бюджет рекламодателят не може да си 

позволи да рекламира с честотата в годините преди икономическата криза. 
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Налага се намаляване на броя на излъчване на рекламното послание, с което 
обаче се намалява и силата на неговото въздействие върху потребителите. 

 
3.4. По отношение на продължителността на рекламната кампания 

Безспорно икономическата криза оказва влияние и върху 
продължителността на рекламната кампания. В условията на криза 
рекламната кампания става по-кратка и по слабо въздействаща. 

 
4. Заключение 

Стратегическото медия планиране е от особено значение за успеха на 
индустриалната фирма. Достигането на рекламното послание до точния 
потребител на възможно най- ниска цена се превръща в основна задача при 
изграждането на рекламната стратегия. Икономическата криза от последните 
години оказва влияние върху стратегическото медия планиране. Постоянно 
повишаващите се цени на рекламното време, силното свиване на пазарния 
дял на индустриалната фирма, както и намаления рекламен бюджет изискват 
нов подход при планиране на рекламната стратегия. Възможно решение се 
оказва залагането на творческия елемент на рекламата. Намирането на 
правилната музика, слоугън, текст или декори може да се окаже от решаващо 
значение при доставяне на рекламното послание до целевата аудитория. Една 
творчески оригинална реклама може да бъде предпочетена пред десетки 
конкурентни реклами и даже с по-малък брой излъчвания да окаже силно 
въздействие върху потребителите, което е важен фактор за успеха на 
индустриалната фирма в условията на икономическа криза. 
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Abstract. Profitability is a key business indicator describing the efficiency of each 
enterprise’s overall activity. Profitability based on revenue measures the efficiency of sales, 
operating, usual and overall activity of an enterprise. 
The study’s objective is to achieve complex methodology for analysis of profitability based 
on revenue as measured in the Profit and Loss Account of an enterprise presenting its 
financial statements on the basis of National Financial Reporting Standards for Small and 
Medium-Sized Enterprises. 
Revenue based profitability analysis methodology is a topical issue of key importance, as 
profitability based on total revenue is a factor that affects the dynamics of total assets’ 
profitability; net profitability based on revenue is directly related with the revenue efficiency 
indicator Expense per BGN 100 Revenue, and the profitability based on net revenue from 
sales characterizing the efficiency of sales activity has impact on the dynamics of the 
enterprise’s production capital.  
Keywords: analysis, profitability, methodology, revenue, efficiency.   
 
1. Въведение 

Рентабилността на база приходи е ключов бизнес индикатор, 
характеризиращ ефективността на дейността на стопанските предприятия. 
Въпросът за ефективността на бизнеса е актуален на всички фази и етапи от 
развитието на предприятието. Рентабилността на база общи приходи е 
фактор, който оказва влияние върху доходността както на инвестирания 
капитал, така и на общите активи на всяко предприятие. Също така, 
рентабилността на общите приходи е пряко свързана с ефективността на 
приходите, изразена посредством значението на показателя „Разходи на 100 
лева приходи”. Рентабилността на база нетни приходи от продажби е фактор, 
влияещ върху доходността на производствения капитал.  

Обект на изследването е ефективността на приходите изобщо. Предмет 
на изследването са методиките за анализ на рентабилността на приходите, 
получени в различните видове дейности, извършвани от малките и средни 
предприятия.  

Поставената в изследването цел е достигане до комплексна методика за 
анализ на рентабилността на приходите, определена въз основа на различни 
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величини на приходите. По този начин може да се анализира участието на 
отделните дейности при формиране на общата ефективност на база приходи. 
Така се създава обективна предпоставка за сравнителен анализ на 
ефективността на различните дейности: търговска; оперативна; обичайна; 
цялостна. Паралелно с това може да се анализира както брутната, така и 
нетната рентабилност на общите приходи на предприятието. Това позволява 
да се анализира и оцени влиянието на данъчния ефект, свързан с 
корпоративното облагане, върху ефективността на посочените дейности. 

В изследването са поставени задачи за теоретично обосноваване на 
методиките за анализ на рентабилността на общите приходи, на приходите от 
обичайната дейност, на приходите от оперативната дейност и на нетните 
приходи от продажби.   

В процеса на изследването се прилагат системният, историко-
логическият и комплексният подходи за анализ и оценка на рентабилността 
на база приходи. Използват се различни методи на научното познание: 
анализ, синтез, индукция и дедукция. За установяване влиянието на 
факторите върху промените, които настъпват в рентабилността на приходите, 
се използват различни елементи от метода на финансово-стопанския анализ. 

Анализът се провежда по данни от финансовите отчети на 
предприятието. Информацията в тези отчети трябва да притежава определени 
количествени и преди всичко качествени характеристики. Тя трябва да бъде 
достатъчна, разбираема, вярна, надеждна и съпоставима. Това позволява да 
се анализира и оцени финансовото състояние, финансовите резултати, 
собствения капитал, ефективността и паричните потоци на предприятието. В 
случая става дума за получаването на пълна, точна, своевременна и 
достатъчна информация за рентабилността на база приходи, която е 
необходима на финансовия мениджмънт и изобщо на мениджмънта на 
предприятието за вземане на правилни и обосновани управленски решения за 
развитие на предприятието, продължаване на неговата дейност в оперативна 
и стратегическа перспектива, формиране и поддържане на финансова 
стабилност и правилно позициониране на конкурентния пазар.  

 
2. Модели за анализ и оценка на рентабилността на приходите 
2.1. Брутна и нетна рентабилност на база приходи 

Рентабилността на база приходи се изчислява като процентно отношение 
между печалбата и приходите на предприятието. В зависимост от 
използваните величини на печалбата и приходите могат да се изчислят 
значенията на различни величини на рентабилността. 

Най-общо рентабилността на база приходи може да се разграничи на 
брутна и нетна.  

Брутната рентабилност на база приходи ( ) се изчислява като 
процентно отношение между брутната (счетоводна) печалба ( ) и общата 
сума на приходите ( ) на предприятието по формулата: 
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                                   (1) 
 
Показва брутната печалба на 100 лева приходи. 
Нетната рентабилност на база приходи ( ) се изчислява като 

процентно отношение между балансовата (нетна) печалба ( ) и общата 
сума на приходите на предприятието по формулата: 

 

       (2) 
 

Показва балансовата печалба на 100 лева приходи. 
От формулите се вижда, че с увеличението на брутната, респ. 

балансовата печалба, рентабилността се увеличава, а с увеличението на 
приходите – тя се намалява, и обратно. Това разбира се не означава, че 
стремежът на предприятието трябва да бъде насочен към намаляване на 
приходите, а точно обратното. 

Върху изменението на брутната рентабилност на база приходи влияние 
оказват преките фактори: промени в брутната печалба и промени в общата 
сума на приходите, а върху нетната рентабилност – промени в балансовата 
печалба и отново промените в общата сума на приходите.  

Във формулите за изчисляване на брутната и нетната рентабилност на 
база приходи е налице едно разминаване между математическата и 
икономическата интерпретация за влиянието на преките фактори върху 
изменението на рентабилността. Става дума за различната степен на 
изменение на приходите и на печалбата. Тук следва да се посочи, че 
приходите, в качеството им на пряк фактор, влияещ върху рентабилността, 
оказват двуяко влияние: от една страна посредством знаменателите на 
формулите за брутна и нетна рентабилност, а от друга – посредством 
числителя на същите формули като фактор, влияещ върху печалбата. 
Същественото и определящото в случая е, че приходите на предприятието 
като пряк фактор, влияещ върху печалбата, трябва да нарастват с по-голяма 
степен в сравнение с неговите разходи [1]. 

Посредством методите на последователните замествания и 
детайлизацията, в качеството им на елементи на метода на финансово-
стопанския анализ, може да се установи влиянието на фактори от различни 
нива върху изменението както на брутната, така и на нетната рентабилност на 
база приходи. Например, на първо ниво: промени в общите суми на 
разходите и на приходите; на второ ниво: промени в отделните групи от 
състава на разходите и на приходите; на трето ниво: конкретните елементи от 
състава на отделните групи разходи и приходи и т.н. Подобна детайлизация е 
полезна за мениджмънта на предприятието, тъй като позволява да се 
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установи посоката и силата на влияние на най-малките елементи от състава 
на разходите и приходите, тенденциите и перспективите за тяхното развитие 
в краткосрочна и средносрочна перспектива.  
 
2.2. Нетна рентабилност на база ефективност на приходите 

Анализът на нетната рентабилност на база приходи трябва да се обвърже 
с резултатите от анализа на показателя “Разходи на 100 лв. приходи”, 
характеризиращ ефективността на приходите на предприятието. Основание 
за това е обстоятелството, че рентабилността на база приходи е 
непосредствено свързана с показателя “Разходи на 100 лв. приходи”. 

Разликата между 100% и показателя “Разходи на 100 лв. приходи” е 
именно нетната рентабилност на база приходи. 

Подобен анализ е полезен за мениджмънта на предприятието, тъй като 
факторите от състава на разходите и на приходите на предприятието оказват 
влияние с еднаква сила върху динамиката на показателите „Разходи на 100 
лева приходи” и „Нетна рентабилност на база приходи”, но в 
противоположна посока. 

 
2.3. Брутна и нетна рентабилност на обичайната дейност 

Брутната рентабилност на база приходи от обичайната дейност се 
определя като процентно отношение между брутната печалба от обичайната 
дейност и приходите, получени в същата дейност.  

За да се определи нетната рентабилност на база приходи от обичайната 
дейност предварително се изчислява значението на коефициент като 
отношение между балансовата ( ) и брутната ( ) печалба на 
предприятието по формулата: 
 

                                                      (3) 
 
Нетната рентабилност на база приходи от обичайната дейност се 

определя като процентно отношение между нетната печалба от обичайна 
дейност, получена посредством коригиране на брутната печалба от същата 
дейност с посочения коефициент, и получените приходи от обичайна 
дейност.  

 
2.4. Брутна и нетна рентабилност на оперативната дейност 

Брутната рентабилност на база приходи от оперативната дейност на 
предприятието се определя като процентно отношение между брутната 
печалба от оперативна дейност и приходите, получени в същата дейност.  

Нетната рентабилност на база приходи от оперативната дейност се 
определя като процентно отношение между нетната печалба от оперативна 
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дейност, получена посредством коригиране на брутната печалба от същата 
дейност с посочения по-горе коефициент, и получените приходи от 
оперативна дейност.  

Върху изменението на брутната, респ. нетната величина на 
рентабилността влияние оказват преките фактори: промени в брутната, респ. 
нетната печалба от оперативна дейност и промени в сумата на приходите от 
оперативна дейност. 

Разликите между величините на брутните, респ. нетните рентабилности 
на обичайната и на оперативната дейности се дължи на влиянието на 
промените в сумите на финансовите разходи и финансовите приходи. В 
определени ситуации от стопанската практика финансовите разходи и 
приходи могат да бъдат “кухи”, т.е. възникват разходи и приходи, които 
намират отражение в отчета за приходите и разходите на предприятието и 
участват при формиране на неговия финансов резултат, но не е налице 
реално движение на парични средства, т.е. не се формират изходящи и 
входящи парични пороци. Подобни ситуации оказват неблагоприятно 
влияние върху ликвидността и платежоспособността на предприятието.  

 
2.5. Брутна и нетна рентабилност на продажбите 

Брутната рентабилност на продажбите, т.е. на база нетни приходи от 
продажби, се изчислява като процентно отношение между брутната печалба 
от продажби (преди данъци за сметка на печалбата) и нетните приходи от 
продажби. Следователно върху изменението на брутната рентабилност на 
продажбите влияние оказват преките фактори: промени в брутната печалба 
от продажби и промени в нетния размер на приходите от продажби. 

Нетната рентабилност на продажбите се изчислява като процентно 
отношение между нетната печалба от продажби (след данъци за сметка на 
печалбата) и нетните приходи от продажби. Предварително брутната печалба 
от продажби се коригира с посочения по-горе коефициент и се получава 
величината на нетната печалба от продажби. Разликата между брутната и 
нетна печалба от продажби се дължи на частта от данъците за сметка на 
печалбата, която се отнася за дейността по продажбите. Същевременно с 
това, тази част от данъците за сметка на печалбата, поражда различието 
между величините на брутната и нетна рентабилност на продажбите.  

Анализът на нетната рентабилност на продажбите трябва да се обвърже с 
резултатите от анализа на показателя “Себестойност на 100 лева продажби”, 
характеризиращ ефективността на нетните приходи от продажби. 
Основанието за това е, че нетната рентабилност на продажбите е пряко 
свързана с показателя “Себестойност на 100 лева продажби”. Става дума за 
пълната себестойност на 100 лева продукция.  

Върху изменението на себестойността на 100 лева продажби, най-общо, 
влияние оказват промените в пълната себестойност на продукцията и 
промените в нетните приходи от продажби. Анализът може да се задълбочи в 

1030



посока на установяване влиянието на различни системи от преки фактори 
върху динамиката на себестойността на 100 лева продажби.  

На първо място, може да се анализира влиянието на преките фактори от 
гледна точка на състава на пълната себестойност на продукцията, т.е. на 
промени в разходите за основна дейност, промени в разходите за продажби, 
промени в административните разходи, както и на промените в нетните 
продажни цени на отделните видове продадени продукти. На второ място, 
може да се анализира влиянието на преките фактори от гледна точка на 
разграничаване на разходите, формиращи пълната себестойност на 
продукцията: промени в общия размер на постоянните разходите, промени 
във физическия обем на продадените продукти и изменение на променливите 
разходи за единица продукт, както и промените в нетните приходи от 
продажби. На трето място, може да се анализира влиянието на структурните 
промени (промени в асортиментната структура на продадената продукция); 
пълна себестойност на единица продукт и нетна продажна цена също на 
единица продукт.  

Разликата между 100 и показателя “Себестойност на 100 лева продажби” 
е именно нетната рентабилност на продажбите. Това означава, че върху 
динамиката на нетната рентабилност на продажбите влияние оказват 
посочените преки фактори.  

Като цяло, брутната и нетна рентабилност на продажбите, са относителни 
показатели, характеризиращи ефективността на търговската дейност на 
предприятието. Значенията на тези показатели са важен бизнес индикатор, 
тъй като печалбата от продажби заема най-голям относителен дял както в 
брутната, така и в балансовата печалба. Следва да се подчертае, че 
ефективността на търговската дейност оказва непосредствено и определящо 
влияние върху общата ефективност на производствения капитал на 
предприятието. 

Моделите за анализ на рентабилността на предприятието, определени въз 
основа на различните величини на печалбата и на приходите, са обобщени на 
схема 1. 
 
3. Методика за анализ на рентабилността на база приходи – практико-
приложни аспекти 

Необходимата информация за анализа и оценката на рентабилността на 
база приходи на предприятие „Престиж” ООД е систематизирана в таблица 1.  

Въз основа на тези данни са определени значенията на различните 
величини на брутната, респ. нетната печалба, както и на брутната, респ. 
нетната рентабилност, определена въз основа на различните величини на 
приходите, формирани в различните дейности, които предприятието 
извършва.  Тази информация е представена в таблица 2. 

 

1031



Печалба от продажби (брутна, нетна) : 

Нетни приходи от продажби

Рентабилност на 
продажбите 

(брутна, нетна)

Печалба от оперативна дейност 
(брутна, нетна) :

Приходи от оперативна дейност

Печалба от обичайна дейност 
(брутна, нетна) :

Приходи от обичайна дейност

Рентабилност на база 
приходи от обичайна

дейност 
(брутна, нетна)

Брутна (счетоводна) печалба :

Обща сума на приходите

Брутна рентабилност 
на база приходи

Балансова (нетна) печалба :

Обща сума на приходите
Нетна рентабилност 

на база приходи

100 – Разходи на 100 лева приходи
(Ефективност на приходите)

Рентабилност на база 
приходи от оперативна 

дейност 
(брутна, нетна)

 
Схема 1. Модели за анализ на рентабилността на база приходи 

 
Таблица 1  

Показатели 
Текуща 
година 

Предходна 
година 

Отклонение 
(+, - ) 

Темп на 
изменение, 

% 
1. Нетни приходи от продажби 7648 10156 -2508 -24,69 
2. Други приходи от дейността 191 168 23 13,69 
3. Общо приходи от оперативна 
    дейност (п.1 + п.2) 7839 10324 -2485 -24,07 
4. Финансови приходи 642 212 430 202,83 
5. Общо приходи от обичайна  
    дейност (п.3 + п.4) 8481 10536 -2055 -19,50 
6. Извънредни приходи 0 0 0 0,00 
7. Обща сума на приходите 
    (п.5 + п.6) 8481 10536 -2055 -19,50 
8. Разходи за суровини и  
    материали 164 448 -284 -63,39 
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9. Разходи за външни услуги 2403 1464 939 64,14 
10.Разходи за възнаграждения 533 562 -29 -5,16 
11.Разходи за осигуровки 160 169 -9 -5,33 
12.Разходи за амортизация 2366 2194 172 7,84 
13.Други разходи за дейността 608 853 -245 -28,72 
14.Общо разходи за оперативна 
     дейност (8+9+10+11+12+13) 6234 5690 544 9,56 
15.Финансови разходи 178 193 -15 -7,77 
16.Общо разходи за обичайна  
     дейност (п.14 + п.15) 6412 5883 529 8,99 
17.Извънредни разходи 20 20 0 0,00 
18.Обща сума на разходите         
     (п.16 + п.17) 6432 5903 529 8,96 
19.Брутна печалба от продажби 
     преди лихви и данъци  
     (п.1 - п.14) 1414 4466 -3052 -68,34 
20.Брутна печалба от   
     оперативна дейност преди 
     лихви и данъци (п.3 - п.14) 1605 4634 -3029 -65,36 
21.Брутна печалба от обичайна 
     дейност преди данъци  
     (п.5 - п.16) 2069 4653 -2584 -55,53 
22.Брутна (счетоводна) печалба  
     преди данъци за сметка на  
     печалбата (п.7 - п.18) 

2049 
 

4633 
 

-2584 
 

-55,77 
 

23.Разходи за данъци за сметка  
     на печалбата 102 232 -130 -56,03 
24.Обща сума на разходите,  
      вкл. разходи за данъци за  
      сметка на печалбата         
      (п.18 + п.23) 6534 6135 399 6,50 
25.Балансова (нетна) печалба         
     (п.22 - п.23) 1947 4401 -2454 -55,76 

 
По данните от таблица 2 се вижда, че нетната рентабилност на база 

приходи за текущата спрямо предходната година се е намалила с 18,81 пункта, 
т.е. с толкова, с колкото се е влошила ефективността на приходите.  
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Таблица 2 
     Темп на  

Показатели 
Текуща 
година 

Предходна 
година 

Отклонение 
(+, -) 

изменение, 
% 

1.Брутна (счетоводна) печалба,  
   хил.лв. 2049 4633 -2584 -55,77 
2.Балансова (нетна) печалба, х.лв. 1947 4401 -2454 -55,76 
3.Коефициент, (п.2 : п.1) 0,9502 0,9499 0,0003 0,03 
4.Брутна печалба от продажби 
(преди данъци), хил.лв. 1414 4466 -3052 -68,34 
5.Нетна печалба от продажби,  
   хил.лв. (п. 4 х п.3) 1343,61 4242,36 -2898,75 -68,33 
6.Брутна печалба от оперативна  
   дейност, хил.лв. 1605 4634 -3029 -65,36 
7.Нетна печалба от оперативна 
   дейност, хил.лв. (п.6 х п.3) 1525,10 4401,95 -2876,85 -65,35 
8.Брутна печалба от обичайна  
   дейност, хил.лв. 2069 4653 -2584 -55,53 
9.Нетна печалба от обичайна 
   дейност, хил.лв. (п.8 х п.3) 1966,00 4420,00 -2453,99 -55,52 
10.Брутна рентабилност на  
     продажбите, % 18,49 43,97 -25,49 -57,96 
11.Нетна рентабилност на  
     продажбите, % 17,57 41,77 -24,20 -57,94 
12.Брутна рентабилност на  
     оперативната дейност, % 20,47 44,89 -24,41 -54,39 
13.Нетна рентабилност на  
     оперативната дейност, % 19,46 42,64 -23,18 -54,37 
14.Брутна рентабилност на  
     обичайната дейност, % 24,40 44,16 -19,77 -44,76 
15.Нетна рентабилност на  
     обичайната дейност, % 23,18 41,95 -18,77 -44,74 
16.Брутна рентабилност на база  
     приходи, % 24,16 43,97 -19,81 -45,06 
17.Нетна рентабилност на база 
     приходи, % 22,96 41,77 -18,81 -45,04 
18.Ефективност на приходите  
(разходи на 100 лв. приходи), % 77,04 58,23 18,81 32,31 
19.Нетна рентабилност на база 
     ефективност на приходите, 
% (100 - п.18) 22,96 41,77 -18,81 -45,04 

1034



За текущата година за получаването на всеки 100 лева приходи 
предприятието извършва с 18,81 лева в повече разходи. Брутната рентабилност 
на база приходи се е намалила с 19,81 пункта, в което изменение не оказва 
влияние ефекта на корпоративното данъчно облагане.  

Динамиката на брутната и нетна рентабилност на база различните 
величини на печалбата и на приходите може да се проследи на графика 1.  
 

 
 

Графика 1. Динамика на брутната и нeтна рентабилност на приходите 
 

4.  Заключение 
Предложената методика за анализ на рентабилността на база приходи е 

полезна за стопанската практика. Въз основа на получената резултатна 
информация може да се даде правилна и обективна оценка за ефективността 
на отделните дейности, които предприятието осъществява.  
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Динамика на брутната и нетна рентабилност на бази: 
1) Нетни приходи от продажби.  

 2) Приходи от оперативна дейност. 
3) Приходи от обичайна дейност. 

4) Общи приходи на предприятието. 
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Abstract. With respect to the management of public expenditures in the Member States of 
the European Union there are common trends that are dictated by the supranational 
regulations in the area. Although they are weaker than other areas such as monetary policy, 
in the recent years a tendency of their strengthening is observed. The grounds of this process 
can be found in the existing differences between the Member States in relation with the 
extent of public interference through the budget and fiscal instruments of redistribution and 
the violation of the general rules in the period after the beginning of the economic crisis, 
which casts doubt on the achievement of the common EU goals. 
Keywords: management, public expenditures, European Union, European policy, fiscal 
consolidation.   
 
1. Въведение 

Въпреки че публичните разходи не са обект на строго регулиране от 
страна на наднационалните институции, в последните години се наблюдават 
тенденции на засилване на ролята на ЕС в тази сфера. Изискванията за 
фискална консолидация насочват вниманието към ефективността на 
изразходените публични разходи и приоритетното им насочване към 
направления, които допринасят за постигане на общите цели на Съюза и 
благоприятното икономическо развитие на държавите-членки. Предметът на 
изследването са общите тенденции в мениджмънта на публичните разходи в 
ЕС, продиктувани от наднационалните регулации в областта, като основната 
й цел е да се разкрият основните характеристики на тези тенденции и 
основанията за тяхното възникване.  
 
2.  Основни характеристики на общите тенденции в мениджмънта на 
публичните разходи в ЕС 

Мениджмънта или управлението на публичните разходи на държавите-
членки на Европейския съюз от страна на наднационалните институции 
притежава няколко по-важни характеристики. За да бъдат откроени те е 
необходимо да се направи анализ на развитието на регулациите в сферата.  
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В Договора за функционирането на ЕС се определят различни нива на 
компетентности, като всяка област от политиката на държавите-членки е 
засегната в една или друга степен от наднационалните регулации. 

Паричната политика за страните от Еврозоната се определя изцяло на 
наднационално ниво. Останалите държави-членки (с някои изключения) се 
готвят за влизане в Еврозоната и преследват изпълнението на 
Маастрихтските критерии (цели за постигането на определено ниво на 
инфлация, лихвен процент, валутен курс и т.н.). Следователно, насоката на 
техните парични политики също е определена от институциите на ЕС. 
Създаването на Банков съюз още повече засилва влиянието на Европейската 
централна банка след като тя поема ролята на Единен надзорен механизъм от 
1 ноември 2014 г. с пряк надзор върху всички значими банки в Еврозоната.  

За разлика от паричната, по отношение на икономическата политика, 
която обхваща и мениджмънта на публичните разходи, в Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) се определя, че държавите-членки провеждат 
икономическите си политики като въпрос от общо значение и ги координират 
в рамките на Съвета, т.е. от междуправителствен орган, като той формулира 
основните насоки на икономическите политики на държавите-членки. В ДЕС 
се посочва, също така, че държавите-членки трябва да избягват прекомерен 
бюджетен дефицит и държавен дълг над референтните стойности, 
определени с Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен 
към Договора, които са съответно 3 % от БВП и 60 % от БВП. В сравнение с 
областите, в които Съюзът разполага с изключителни компетентности, в тази 
сфера наднационалната политика има по-малка сила.  

За гарантиране на насочена към стабилност икономическа и парична 
политика, през третата фаза на Амстердамската среща на върха на ЕС през 
юни 1997 г. е приет Пактът за стабилност и растеж (ПРС) във вида, в който е 
дефиниран на срещата на върха на ЕС от декември 1996 г. в Дъблин. В 
основни линии, той има за цел да конкретизира залегналите в Договора за 
Европейския съюз разпоредби за координиране и контрол над 
икономическата и финансова политика и да затегне изискванията за 
референтните стойности на бюджетния дефицит и дълга. Пактът за 
стабилности и растеж задължава държавите-членки да контролират своите 
бюджетни дефицити с оглед избягване на фискални дисбаланси. Той съдържа 
превантивна и корективна част. 

Пактът за стабилност и растеж първоначално включва Регламент (ЕО) № 
1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите 
политики, Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 година за 
определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен 
дефицит и Резолюция на Европейския съвет от 17 юни 1997 година относно 
Пакта за стабилност и растеж. 
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Членове 121 и 126 от ДФЕС предоставят основата в първичното 
законодателство на ЕС за функциониране на Пакта за стабилност и растеж. 
Член 121 очертава превантивната функция на ПСР, свързана с координацията 
на икономическата политика в ЕС. Член 121 от Договора за 
функционирането на ЕС гласи, че икономическите политики на държавите-
членки са от общ интерес и че те следва да бъдат координирани в рамките на 
Съвета. Ето защо, Съветът разработва общите насоки за икономическите 
политики в сътрудничество с Европейския съвет и Комисията. Член 126 от 
ДФЕС е в основата на корективните мерки и заедно с Протокол № 12 
определя референтните стойности от 3% от БВП за бюджетния дефицит и 
60% от БВП на държавния дълг и процедурата за прекомерен бюджетен 
дефицит. 

През 2005 година Пакта за стабилност и растеж се реформира. С оглед 
икономическата и бюджетна хетерогенност в ЕС чрез изменение в Регламент 
№ 1466/97 средносрочната бюджетна цел на бюджетните позиции „от близо 
до баланса или с излишък” се диференцира за отделните държави-членки и се 
предвижда „допустимо отклонение по отношение на постигането на 
бюджетен дефицит от 3 % от БВП” [Council Regulation (EC) No 1055/2005 of 
27 June 2005 amending Regulation (EC) No 1466/97 on the strengthening of the 
surveillance of budgetary positions and the surveillance and coordination of 
economic policies, Official Journal of European Union, L174/07.07.2005, 153 p.] 

През 2011 година поради установените слабости в ПСР в условията на 
икономическа криза той е подложен на нова реформа. Понастоящем правната 
основа за функционирането на ПСР се съдържа в Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), реформите от 2011 година, 
известни като „пакет от шест акта” (Регламент (ЕС) № 1173/2011 относно 
ефективното прилагане на бюджетно наблюдение в Еврозоната; Регламент 
(ЕС) № 1174/2011 относно принудителните мерки за коригиране на 
прекомерните макроикономически дисбаланси в Еврозоната; Регламент (ЕС) 
№ 1175/2011 за изменение на процедурите за надзор върху състоянието на 
бюджета; Регламент (ЕС) № 1176/2011 относно предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси; Регламент (ЕС) 
№ 1177/2011 за изменение на процедурата при прекомерен дефицит; 
Директива 2011/85/ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на 
държавите членки) и влезлият в сила през 2013 година „пакет от два акта” 
(Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 
2013 година за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над 
държавите-членки в Еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 
затруднения по отношение на финансовата си стабилност и Регламент (ЕС) 
№ 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година 
относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за 
бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния 
дефицит на държавите-членки в Еврозоната). 
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Реформите в ПСР през 2011 година са насочени към пропуските и 
слабостите в неговото функциониране, установени след началото на 
световната икономическа криза. Тези реформи значително засилват както 
фискалния надзор, така и изпълнението на разпоредбите на ПСР чрез 
добавяне на критерий за разходите с цел преразглеждане на фискалните 
позиции на страните; привеждане в действие на критерия за държавния дълг; 
въвеждане на система за ранно и постепенно финансово санкциониране на 
държавите-членки от Еврозоната и установяване на нови минимални 
изисквания за националните бюджетни рамки. 

Като част от многостранното наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС 
ежегодно през април всяка държава-членка трябва да представи на 
Комисията и Съвета програма за стабилност (за държави-членки в 
Еврозоната) или програма за конвергенция (за държави-членки извън 
Еврозоната). В програмите за стабилност и конвергенция трябва да се 
съдържат средносрочната бюджетна цел, набелязаният път за нейното 
постигане и анализ на сценариите, изследващи последиците от промените в 
основните икономически предположения за фискалната позиция; 
информация относно съгласуваността на програмата с общите насоки за 
икономическите политики. Основа за изчисленията трябва да бъдат най-
вероятните макро фискални сценарии.  

Съветът, като се основава на оценката на Комисията и на Икономическия 
и финансов комитет (ИФК), проучва програмите. По-конкретно се разглежда 
внимателно напредъкът, направен с оглед постигане на средносрочната 
бюджетна цел. Представянето и оценката на програмите за стабилност и 
конвергенция представляват част от създадения с реформата от 2011 година 
европейския семестър за координация на икономическите политики (раздел 
1-А от Регламент (ЕС) № 1175/2011, който изменя Регламент № 1466/97), 
който е заложен в предпазните мерки на ПСР. Европейският семестър 
представлява по-широк и строг процес на координиране на икономическата 
политика в рамките на Европейския съюз. 

Европейският семестър цели постигането на съгласувани и 
координирани икономически политики на държавите-членки. Той се състои 
от шест-месечен период, по време на който бюджетните политики на 
държавите-членки се проучват и разглеждат. В началото на семестъра 
Съветът определя основните икономически предизвикателства пред ЕС и 
предоставя на държавите-членки стратегическите общи насоки на 
политиката, които те трябва да следват. Впоследствие и въз основа на тези 
насоки държавите-членки трябва да създадат: програма за стабилност или 
програма за конвергенция, изготвени в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 1175/2011, и национални програми за реформи в съответствие с общите 
насоки за икономическата политика и политиката по заетостта. 

В края на европейския семестър и след оценката на програмите, Съветът 
изпраща препоръки на всяка държава членка, които са базирани и на 
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становището на Комисията. Съветът оповестява оценките си преди 
държавите-членки преди да изготвят окончателните си бюджети за 
следващата година. По този начин се наблюдава съставянето на 
националните бюджети на държавите-членки, в това число и определянето и 
структурирането на публичните разходи. 

Нов елемент в изменения ПСР през 2011 година, който е от значение за 
изследването в настоящия доклад, е оценката на развитието на разходите на 
държавите-членки, което е се включва в програмите за стабилност и 
конвергенция. В Регламент (ЕС) № 1175/2011 е посочено, че „преценката 
дали е осъществен достатъчен напредък към средносрочната бюджетна цел 
следва да се прави въз основа на цялостна оценка на структурния баланс, 
включваща анализ на разходите, с изключени дискреционни мерки по 
отношение на приходите” [Regulation (EU) No 1175/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 16 November 2011 amending Council Regulation 
(EC) No 1466/97 on the strengthening of the surveillance of budgetary positions 
and the surveillance and coordination of economic policies, Official Journal of the 
European Union , L 306/23.11.2011, 14 p.]. 

В обобщение може да се посочи, че превантивната функция на Пакта за 
стабилност и растеж и по-конкретно, координацията и наблюдението на 
икономическата и бюджетна политика в рамките на ЕС, водят до по-строга 
фискална регулация, която в известен смисъл отнема от националния 
суверенитет на държавите-членки. Основната цел е да се подпомогне и 
допълни интеграцията в сферата на паричната политика, да се предотврати 
появата на дълбоки дългови кризи и националните фискални политики да се 
приведат в съответствие с общите европейски цели.  

Основната черта на промяната в регулациите на националните фискални 
политики през 2011 година е свързана със създаване на по-строг процес на 
координация между държавите-членки в областта на фискалната политика. В 
същото време за пръв път във вторичното законодателство на ЕС се появява 
изискване за намаляване на публичните разходи. До онзи момент такова 
изискване се съдържа в общите насоки на икономическите политики на 
държавите-членки.  

За разлика от ангажиментите към ПСР, по отношение на общите насоки 
на икономическата политика държавите-членки не се санкционират, ако не ги 
изпълнят. В тази връзка, изпълнението на насоките зависи от желанието и 
волята на страните от ЕС да се придържат към тях.  

Общите насоки на икономическата политика регулират по-широк кръг 
сфери, отколкото ПСР, в това число пенсионна реформа, насочване на 
публичните разходи към стимулиращи растежа направления и засилване на 
фискалните стимули, способстващи увеличаването на заетостта.  

В действителност в общите насоки за икономическите политики (които 
се изготвят всяка година с Препоръки на Съвета, а от 2003 година се 
определят за тригодишен период, като годишна актуализация се прави, само, 
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ако е необходимо) могат да се открият някои наднационалните изисквания по 
отношение на публичните разходи. 

Понастоящем Съветът приема общите насоки за икономическите 
политики, въз основа на член 121 от Договора за функционирането на ЕС. 
Този член гласи, че икономическите политики на държавите-членки са от 
общ интерес и че те следва да бъдат координирани в рамките на Съвета. Ето 
защо, Съветът разработва общите насоки за икономическите политики в 
сътрудничество с Европейския съвет и Комисията.   

От 1997 година в общите насоки на икономическата политика неизменно 
присъства изискването за консолидиране на публичните финанси съобразно 
изискванията на Пакта за стабилност и растеж. Освен това се посочва, че 
държавите-членки трябва да ограничат публичните разходи. Тази препоръка 
се съдържа в общите насоки от 1996 до 2000 година включително, а също 
така и в тези за периода от 2005 до 2008 година. В тази връзка, може да се 
посочи, че според ЕС, консолидирането на бюджета трябва да се осъществи 
чрез намаляването на дела на разходите в БВП.  

Освен изискването за намаляване на общите публични разходи в 
държавите-членки, в общите насоки на икономическата политика 
съществуват и изисквания за приоритетните направления, в които те трябва 
да се насочват, или, с други думи, изисквания за това как държавите-членки 
да структурират своите публични разходи. Водещата идея е да се ориентират 
към стимулиращи растежа направления. 

Още в първите насоки (1993 година) се съдържа изискване за насочване 
на разходите към стимулиращи растежа направления. В насоките за годините 
от 1996 до 1998 година се посочва, че държавите-членки трябва да 
пренасочат своите публични разходи към инвестиции в инфраструктура, 
човешки капитал и активни мерки на пазара на труда. През 1999 година към 
държавите-членки е отправено изискването да гарантират ефективността на 
публичните финанси (например чрез преразглеждане на пенсионната система 
и инвестирането в човешки капитал). 

Общите насоки на икономическата политика след 2000 година са изцяло 
обвързани с целите на приетите от ЕС стратегии – първоначално с 
Лисабонската стратегия, а след това и със „Стратегия Европа 2020”.  

Съобразно целите на Лисабонската стратегия, общите насоки на 
икономическата политика се фокусират върху възможностите, предлагани от 
глобализацията и новата икономика, базирана на знанието. В тази връзка, от 
държавите-членки се изисква пренасочване на публичните разходи към 
стимулиращи растежа направления, като натрупване на физически и човешки 
капитал, инфраструктура, иновации, научно-изследователска и развойна 
дейност (НИРД) и информационни и комуникационни технологии (ИКТ). 
Постигането на устойчивото развитие и свързаното с него опазване на 
околната среда също излиза на преден план сред целите на ЕС.  
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В общите насоки за периода от 2005 до 2008 година е посочено, че 
публичните разходи следва да се насочват към стимулиращи растежа 
направления и да се изгради подходяща взаимозависимост между 
публичните разходи и постигането на общите цели.  

Според препоръките на Съвета на ЕС относно икономическата политика 
за периода от 2008 до 2010 година „за да може публичният сектор да 
допринася пълноценно за растежа и заетостта, той се нуждае от добре 
структурирани данъчни и разходни системи, които да поощряват ефикасното 
разпределение на ресурсите. Това може да се постигне чрез пренасочване на 
разходите към стимулиращи растежа категории, като 
научноизследователската и развойна дейност (НИРД), материалната 
инфраструктура, екологичните технологии, човешкия капитал и знанието, без 
при това да се подлагат на опасност целите за икономическа стабилност и 
устойчивост” [Council, Council Recommendation of 14 May 2008 on the broad 
guidelines of the economic policies of the Member States and the Community 
(2008-2010), Official Journal of European Union, L137/27.05.2008, 14-15 p.].  

Общите насоки за икономическата политика, приети през 2010 година, са 
изцяло основани на постигането на целите на Стратегия „Европа 2020”, а 
именно интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

В обобщение може да се посочи, че в общите насоки за икономическата 
политика на държавите-членки съществуват тенденции за нарастване на 
изискванията и последващия контрол, които се отнасят до дела на общите 
публични разходи в БВП и приоритетните направления, в които те трябва да 
се насочват, т.е. става въпрос за структурирането на публичните разходи. 
Водещата идея на тези изисквания е публичните разходи да се насочат 
приоритетно към стимулиращи растежа направления, към натрупване на 
физически и човешки капитал, инфраструктура, иновации, научно-
изследователска и развойна дейност (НИРД) и информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), т.е. основно към разходи за образование, 
за здравеопазване и от части за икономически дейности, с които да се 
подпомогне създаването на икономика, основана на знанието. Също така, 
приоритетни, според ЕС, са разходите за опазване на околната среда. Във 
връзка със социалните разходи трябва да се отбележи, че високото ниво на 
социална защита традиционно се насърчава от ЕС. 

Всичко казано дотук по отношение на регулацията на разходната 
политика на държавите-членки насочва вниманието към основните 
характеристики на мениджмънта или управлението на публичните разходи на 
държавите-членки на Европейския съюз от страна на наднационалните 
институции. 

Първо, в сравнение с други области, като например паричната политика, 
икономическата и бюджетната политика на държавите-членки, включително 
разходната политика, подлежат на по-слаб процес на регулация. В тази 
връзка може да се посочи, че координационната и контролната дейност е 

1042



отправна точка за разходната политика на държавите-членки, тъй като тя не 
се формира на наднационално ниво. Въпреки това тази област се подлага на 
един поетапно развиващ се по-строг процес на уеднаквяване, особено след 
2011 година. 

Следващата основна характеристика на мениджмънта на публичните 
разходи от страна на наднационалните институции, а именно това, че се 
засилва вниманието към ефективното използване на разходите, към тяхното 
правилно насочване и изразходване. Причина за това е факта, че според 
наднационалните изисквания фискалната  консолидация е необходимо да се 
осъществява чрез намаляване на дела на публичните разходи в БВП. 

Усилията на държавите-членки за постигане на фискална консолидация 
чрез намаляване на публичните разходи и факта, че именно те влияят в 
голяма степен върху постигане на общите европейски и отделните 
национални цели, налагат всяка държава-членка да обърне много голямо 
внимание на приоритетното им насочване и тяхната ефективност.  

Постигането на фискална консолидация чрез намаляването на дела на 
публичните разходи в БВП означава, че увеличението на разходите в едно 
направление (например образование) изисква намаляването на публичните 
средства, които се насочват в друго. В тази връзка определянето на 
националните приоритети, а оттам и структурата на публичните разходи, 
трябва да се подложи на много сериозно и внимателно планиране. Поради 
тази причина процедурата по определяне на държавния бюджет трябва да е 
ориентирана към постигането на предварително и ясно дефинирани 
резултати и цели. 

Изискванията в общите насоки на икономическата политика за 
пренасочване на публичните разходи в индуциращи растежа направления 
предполагат намаляване на средства в останалите направления, тъй като се 
изисква общо намаляване на публичните разходи. Поради тази причина в 
общите насоки е налице препоръка за „пренасочване”, а не за „увеличаване” 
на определени функционални направления. 
 
2. Основания за засилване на наднационалните регулации в областта 
на мениджмънта на публичните разходи на държавите-членки 

Анализът на наднационалните регулации в областта на бюджетната и в 
частност разходната политика на държавите-членки на ЕС показа, че тази 
област подлежи на процес на плавно засилване на регулирането. Основанията 
за този процес са няколко.  

Първо, съществуват големи различия между държавите-членки в 
степента на държавна намеса чрез бюджета и инструментите на фискалното 
преразпределение. Причина за това е фактът, че това е област, в която 
съществуват регулации, но и възможност за автономия на национално ниво. 
В сферата на разходната политика, както вече се установи, регулациите са 
слаби (общи насоки на икономическата политика) и косвени (изисквания за 
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фискална консолидация, произтичащи от Пакта за стабилност и растеж). В 
периода след започването на икономическата криза различията между 
държавите-членки започват да се проявяват по-отчетливо, тъй като под 
натиска на влошена икономическа конюнктура националните приоритети и 
нужди ясно изпъкват пред наднационалните цели. В тази връзка възниква 
необходимост да се засилят регулациите в сферата на икономическата, в 
частност разходната политика на държавите-членки, за да се инициира 
конвергентен процес в тази област. 

Следващото основание за засилване на наднационалните регулации в 
областта на разходната политика на държавите-членки, което е свързано с 
първото, е факта, че публичните разходи имат силно влияние върху 
формирането на реалните икономически процеси и в тази връзка – върху 
постигането на общите европейски цели. Поради това чрез уеднаквяване на 
насочването и структурирането на публичните разходи е възможно да се 
ускори конвергенцията между държавите-членки и по отношение на степента 
на постигане на общите цели и приоритети на Съюза.  

Публичните разходи са индикатор за действието на националната 
политика и съответно чрез тях ясно може да се определи с каква насоченост е 
тя и какви са нейните приоритети. Също така, величината на публичните 
разходи и насоките на тяхното изразходване допринасят за различното 
икономическо и социално състояние на държавите-членки. В общите насоки 
на икономическата политика е посочено, че постигането на заложените в 
стратегиите на ЕС (Лисабонската стратегия и „Стратегия 2020”) цели се 
обвързва със структурирането на публичните разходи в държавите-членки. 
Поради увеличаването на различията между държавите-членки по отношение 
на провежданите разходни политики се поставя на изпитание съществуването 
на общия европейски модел, обвързващ в себе си постигането на общи за 
целия Европейски съюз цели. В тази връзка възниква необходимост да се 
засилят регулациите в сферата на икономическата, в частност разходната 
политика на държавите-членки, която има значение за степента на постигане 
на целите на Съюза. 

Друго основание за засилване на регулациите в сферата на фискалната, 
включително разходната политика на държавите-членки е факта, че поради 
световната икономическа криза се проявиха негативните последствия от 
едновременното съществуване на единната парична политика в рамките на 
Еврозоната и фискалната политика, която в голяма степен остава в областта 
на компетентностите на държавите-членки. При тази институционална 
уредба, при която икономическата и бюджетната политика са от въпрос на 
държавен интерес, негативните тенденции в една страна чрез силната 
свързаност чрез общата валута повлияват върху икономиките на всички 
членки на Еврозона. В периода след започването на световната икономическа 
криза наднационалните изисквания за фискална дисциплина не се спазват, 
както преди началото й. В условията на влошена икономическа конюнктура 
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много от държавите-членки нарушават фискалната дисциплина, предписана в 
ПСР, за да подпомогнат по-бързото възстановяване на икономиките. Това 
също е основание да се засили процеса на синхронизация и контрол върху 
бюджетните политики на държавите-членки чрез реформата на ПСР през 
2011 година, чрез което се цели увеличаване на наблюдението и 
координацията на бюджетната политика на страните от ЕС и избягване на 
сериозни дисбаланси в тази сфера. 
 
4. Заключение 

Мениджмънта на публичните разходи на държавите-членки на 
Европейския съюз е област, в която по-силно са изразени националните 
особености, а общите тенденции в резултат на наднационалните регулации са 
по-слабо застъпени. Въпреки това е необходимо да се положат усилия от 
страна на европейските институции и да се засили волята на държавите-
членки за иницииране на процес на постепенно създаване на по-здрава обща 
рамка на бюджетните, в частност разходните политики на страните от 
Европейския съюз. Това ще допринесе за намаляване на различията между 
държавите-членки по отношение на държавната намеса и 
преразпределителните процеси, което от своя страна ще спомогне за 
хармонизиране на степента, в която се постигат общите европейски цели. 
Процес на сближаване в мениджмънта на публичните разходи на държавите-
членки, който се изразява в сходни тенденции в размера и структурирането 
им, ще съответства на синхронизация в приоритетите на страните от ЕС, 
което е много важно за неговото бъдещо развитие. 
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Abstract. Natural capital is one of the three capital (natural, economic and human) 
indicators of national wealth. Incomplete assessment of natural capital creates a distortion of 
sustainable economic development and irrational management. This report aims to draw 
attention to achieving a full assessment of natural capital and introduce methodologies for 
assessing indicators of national wealth in Bulgaria. 
Keywords: Natural capital, National wealth. 
 
1. Въведение 

Природния капитал е един от основните компоненти на националното 
богатство заедно с икономическият и човешкият капитал. Оценката на 
националното богатство основно е осъществявана на базата на 
остойностяване на икономическият и човешкият капитал, но в значителна 
степен не е дооценен природният капитал. Оттам крайният резултат е 
неточен и непълен, което е пречка за осъществяване на целенасочени 
управленски въздействия за постигане на устойчиво развитие. Ето защо, 
оценката е изключително важна, за да се постигне повишаване на 
благосъстоянието на човечеството и запазването на биоразнообразието в 
нашият свят.  

 
2. Екосистеми и природен капитал 

Основно значение за благосъстоянието на човека, за неговото оцеляване 
и здраве, за настоящето и бъдното поколение  оказват екосистемите със 
своите разнообразни и недостатъчно все още оценени екологични услуги. В 
последните 20 години са направени редица проучвания и оценки на 
екосистемите с участието на редица екипи от различни специалисти при 
използването на стотици индикатори за околната среда. От всички направени 
проучвания и констатации се оценява, че биоразнообразието намалява с 
чувствителни темпове, деградацията на екосистемите е в състояние да 
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наруши устойчивостта им и  тяхната способност за предоставяне на 
екосистемни услуги за сегашните и бъдещи поколения. 

Сегашните икономики по света въздействат и за промяна на климата, 
нарастването на човешката популация заплашва да се увеличава все по 
драстично изчерпването на ресурсите. Във все по-голяма степен природната 
среда с цялото си биоразнообразие и извършваните от нея екосистемни 
услуги трябва да бъдат остойностени, за да се намери пълната им стойност за 
обществото, като цената за тяхната употреба да позволи все повече да бъде 
запазено тяхното развитие и бъдеща употреба. Освен технологии с висока 
добавена стойност от хората, крайно време е да се отчита и добавената 
стойност на природните екосистеми. Всичко което е свързано с нашето 
ежедневие е и благодарение на процесите в екосистемата, от която 
човечеството е неделима част. В класическата оценка за крайният продукт се 
включват материалите привнесени в суров вид, тяхната преработка и 
човешкият труд. Най-важните параметри, без които обаче няма да има 
реализация са забравени като водата, въздуха, земята, горите. Крайният 
продукт при сегашната икономическа оценка е лишен от пълната си 
стойност, защото не е отчетена в достатъчна степен услугата получавана от 
екосистемите. За да бъде включена тази стойност на екосистемите, тя трябва 
да получи оценка за всички възобновяеми и невъзобновяеми ресурси. 
Оценката е сложен процес обхващащ дейността на стотици специалисти в 
различни области и обединени в опитите да създадат основна рамка на 
оценка на екосистемите [1]. Тъй като съществуването на човечеството зависи 
не само от въвлеченият природен ресурс в икономиката (природният 
капитал), но и от запазените условия за съществуване на природната среда 
във все по-голяма степен е от значение по-пълната оценка на екосистемните 
услуги в обхвата на техните компоненти. Различната скорост на изменение на 
екосистемите спрямо степента на промяна на създаваните икономически 
стоки и услуги дава отражение в недооценката на природният капитал и на 
екосистемните услуги. Поради тази причина в оценката на благосъстоянието 
на човечеството приносът и ролята на екосистемните услуги и природният 
капитал е подценен [2]. Все повече е наложително да се осъществява 
разширена оценка базираща се не само на основата на пазара. В 
икономическата теория се появяват нови раздели, като икономика на 
околната среда, които предлагат подобно разширение на обхвата на оценка. 
Недооценката на ролята на природата, загубата на биоразнообразие носи в 
последствие по-големи загуби в най-различни направления. Примери могат 
да бъдат давани от всички точки на света в тази посока. Едно природно 
бедствие не винаги е само природен феномен, а в повечето случай е и 
причина породена от човешка недооценка и липса на превантивно 
отношение, както и на „спестени“ инвестиции,  които в последствие като 
стойност често пъти надвишават възможните разходи, които биха били 
направени предварително, за да не се случва подобно бедствие. Последните 
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събития в България случили се в различни части на страната потвърждават 
тази констатация. От години се знае, че масовата горска сеч, непочистените 
речни корита, липсата на канализация на редица населени места, 
задръстените с боклуци дерета са предпоставка за катализиране на 
последиците от по-силни дъждове при които се засилва водната стихия и 
нанася значителни материални и нематериални поражения в живота на 
хората. Ето защо оценката и контрола са тясно свързани елементи за 
реализиране на политиката на всички нива на управление. Икономическите 
загуби дали ще са причинени от пожари или от наводнения, водят до преки и 
косвени загуби на имущество, болести, загуба на работоспособност, 
намаление на производителността на труда и редица други.  

В проекта „Икономика на екосистемите и биоразнообразието“ (The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity-ТЕЕВ) е направен опит да се оценят 
икономическите ползи от биоразнообразието и да се покаже растящата цена 
от загубата на биоразнообразие, както и влошаването и деградирането на 
екосистемите. На тази основа са направени препоръки, в насока за 
определянето на ценността на екосистемите и биоразнообразието, както и 
възможностите за използване на получената информация при взимането на 
решения [3]. 

Според (Gouder, L.H.,Kennedy D.) два са концептуалните подходи 
лежащи в основата на методите за оценка на екосистемните услуги-
биоцентристки и антропоцентристки [4]. При биоцентристкият подход на 
оценка, основната идея е в това че ценността на природата се основава на 
нейната способност да удовлетворява не толкова нуждите на човека, но и на 
останалите организми. Компонентите на околната среда притежават 
вътрешно присъща ценност (intrinsic value), която съществува независимо от 
това, дали се явява или не средство за удовлетворяване на потребностите на 
човека. Този подход лишава човека от правото да оценява, поради което е 
практически неприложим, ако някои услуги могат да бъдат разгледани от 
гледна точка на тази концепция.“ Нейното използване е особено оправдано в 
общества, при които хората дават на природата по-висока духовна или 
културна стойност.  Например, наличието на свещените горички в някои 
култури допринесе за защита на природни територии и биологичното 
разнообразие, които се съдържат в тях" [5]. В повечето случай 
биоцентристкият подход е в голямата си степен философски възглед, който 
не отделя внимание на практическите аспекти от използването на околната 
среда. 

При антропоцентристкия подход природата е ценна само в такава степен, 
когато носи удовлетворение на човека. В този подход се използва 
философският постулат, че човека е мярката за всички неща. Оценява се 
полезността, която индивида получава при използването на услугите, 
предоставяни от околната среда [6]. Обекта се оценява от гледна точка на 
неговата инструментална или утилитарна стойност, т.е. неговите свойства 

1048



като инструмент, за да отговори на нуждите и предпочитанията на 
индивидите. Ако, обаче, не се ограничим до светското тълкувание на думите 
"нужди и предпочитания", защото, например, видовете естетическа наслада 
на природата също изпълняват тази задача. В икономическата оценка на 
екосистемните услуги се използва този подход, въпреки че, някои аспекти на 
присъщата стойност се признават в категорията на културните услуги [7]. 

Основното е да се намери реалната стойност, която хората намират в 
доставяните екосистемни услуги. Един от вариантите е хората да се откажат 
от дадена икономическа дейност, която може да доведе до отрицателни 
екологични изменения в името на запазването на действието на екологичните 
услуги в настояще и бъдеще време. Това е познато с термина готовност да 
се плати (willingness to pay-WTP). Обичайният подход в този случай е да се 
разкриват предпочитанията на хората с помощта на анкети които да дадат 
паричното изражение на стойността и ценността на дадени екологични 
обекти. Готовността да се плати зависи от способността да се плати, т.е. от 
доходите на анкетираните и затова зависи от тяхното благосъстояние [8]. 
Обратното е случаят - когато хората са склонни да вземат някои стоки и 
услуги в замяна на избягване на използването на екосистемните услуги - 
нарича готовност да приеме компенсация (готовност да приеме-willingness to 
accept). В този случай се отразява готовността от отказ от получаване на 
дадени екологични ползи и да понесе екологични щети. Тук обикновено 
сумата в рамките на готовността да се приеме компенсация е по-висока от 
сумата, която се получава при готовността да се плати. Разликата в този 
случай не зависи от доходите на анкетираните, а е породена от нежеланието 
да се загубят екологичните ползи, т.е. оценката на щетите е по-висока от 
печалбата от някакъв екологичен актив. И като второ обстоятелство е 
ограничената възможност за замяна на едно екологично благо с друго [9]. 

Всичките методи за оценка, в действителност, отразяват готовността да 
се плати, като се използват различни методи, разработени за определени 
видове информация.  

Една от аналогиите които може да бъде направена е чрез потоците и 
запасите на капитала в икономиката и да се признае какво е отношението към 
екосистемните услуги. Стойност на потоците - това е стойността 
получавана в течение на определен период от време. Стойност на запасите 
е сумата от всички стойности на потока, който може да бъде получаван от 
екосистемите в бъдеще. И, въпреки че в действителност, тези две категории 
са отражение на едно и също явление, е важно да се прави разлика между тях. 
Например, при  въвеждането на ограничения за риболов в бедните райони на 
морето, където стойността на потока се намалява, но ясно се увеличава 
стойността на запасите. И, въпреки спада на приходите от риболов през 
годината, резервите се увеличават, а стойността им се увеличава. По същия 
начин може да се разсъждава за всеки природен актив, например същото 
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важи и за горите, които изпълняват редица екологични услуги, когато са 
запазени и налице като такива, а не унищожени с масова сеч.  

Друг пример от последните години е разглеждането на екосистемите 
като капитал, което получава практическа реализация в проектите на 
Световната Банка. Характерни в тази насока са разработките на (Pagiola S., 
von Ritter K., Bishop J.) [10], където се предлага да се разглеждат 
екосистемите като една от формите на капитала. Ако вземем друг пример 
за горите, те са оценявани като богатство, но в повечето случай от гледната 
точка на дървесината и недървестните продукти, а също и от услугите които 
те предоставят. По аналогия от запаса на физическия капитал (оборудване, 
здания, инфраструктура и др.) се определя мащаба на промишленото 
производство на страната, запаса на природния капитал пък определя 
количеството екологични услуги, които може да получи страната. 
Екосистемите, разглеждани в качеството на природен капитал, имат 
преимуществото пред физическият капитал, защото в условията на разумно 
управление те са способни да се възстановяват. Но както правилно 
отбелязват (Бобылев и колектив) [11] и „физическият и природният капитал 
са подложени на изтощение, което съкращава  бъдещите производствени 
възможности. Така при превишаване на темповете на обезлесяване, 
превишаващи темповете на естественият растеж на горите се съкращава 
запаса от този ресурс. От  това страда бъдещото производство, а също така и 
всякакви други услуги на тази основа зависеща от горите“ (превода е мой). 

 Остойностяването на екосистемните услуги в парично изражение 
позволява анализ на разходите и ползите, след което може да се реши какъв 
курс на действие е за предпочитане в дадена ситуация. Особено това е важно 
при взимане на решения по отношение на предпочитанието на едно или 
друго публично благо в условия на ограниченост на финансирането. В 
повечето случай публичните блага не намират пазарната оценка и това 
затруднява избора. 

Опита за остойностяване на екосистемните услуги е реализиран в редица 
публикации и международни доклади. Многообразието на направленията за 
оценка на природната среда не създават условия за единен показател за 
оценка. Спецификата на биоразнообразието различните природо-географски 
условия и климат предполагат ориентация към група от показатели за оценка. 
В основата на всички опити е да се намери стойността, която хората 
получават от действието на екосистемните услуги. Използваните досега 
макроикономически показатели като брутен вътрешен продукт (БВП), брутен 
национален продукт (БНП), доход на глава от населението  и редици други, 
оценяващи развитието и растежа игнорират екологичната деградация. 
Растежа при тези показатели сега се основава на техногенното акумулиращо 
природата развитие. Това създава предпоставка за рязко влошаване на 
икономическите показатели за в бъдеще в условията на изтощението на 
природните ресурси и замърсяването на околната среда. Продължаващото 
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ориентиране към традиционните икономически показатели би довело до 
негативни последици в близка и далечна перспектива. 

Необходима е екологична корекция на показателите за икономическо 
развитие. Още на конференцията на ООН в Рио-де-Жанейро (1992) бе прието 
важно решение чрез което 178 страни трябва да усъвършенстват родните си 
статистики и да отчитат екологичните и социални фактори, да формират 
сателитни системи за отчитане на природните ресурси. 

Създаваните индикатори за устойчивост трябва да отговарят на следните 
критерии: 

- възможност за употреба на макроравнище в национален мащаб; 
- съчетаване на екологични, социални и икономически аспекти; 
- разбираеми и имащи еднозначна интерпретация за лица предприемащи 

решения; 
- да имат количествено изражение; 
- да се основават на съществуващите системи на националните 

статистики и да не изискват значителни разходи за събиране на 
информацията и на разчетите; 

- репрезентативност за международни съпоставки; 
- възможности за оценка във времева динамика; 
- да са в ограничено число и др. 
В досегашен план редица международни организации, както и отделни 

страни предлагат критерии и индикатори за устойчивото развитие, 
съдържащи система от редица сложни показатели. Самото разработване на 
индикатори за устойчиво развитие и скъпа процедура изискваща голямо 
количество от информация, получаването на която често пъти е сложно или 
дори невъзможно (например заради многото екологични показатели). Все пак 
може да се посочат два подхода: 

1. Създаване на интегрален, агрегиран индикатор, на основата на който 
може да се съди за степента на устойчивост на социално-икономическото 
развитие. Агрегирането се осъществява на основата на три групи 
показатели: 
- еколого-икономически; 
- еколого-социално-икономически; 
- екологически. 
2. Създаване на система от индикатори, всеки от които да отразява 

отделните аспекти на устойчивото развитие. Като цяло се отделят 
следните подсистеми показатели: 

• Икономически; 
• Екологически; 
• Социални; 
• Институционални. 
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Ако е налице интегрален еколого-икономически индикатор на 
макроравнище, той би бил идеален за лица предприемащи решения, при 
които се отчита екологичния фактор в развитието на страната. При такъв 
показател може да се съди за степента на устойчивост и екологично развитие 
на страната. Все още такъв показател поради своята сложност не е създаден. 
Все пак има редица опити да бъде разработен подобен агрегиран показател и 
най голям напредък в тази посока имат структурите на ООН и Световната 
банка. В тези международни организации са предложени методики, 
позволяващи да се включи екологичния фактор в системите на националните 
сметки и в показателите за националното богатство.  

 
3. Оценяване на съвкупното национално богатство: съпоставителен 
аспект 

Самата формулировка на националното богатство (Балинов, Б. А.) 
включва “съвкупността от въвлечените в стопанският оборот природни 
ресурси и натрупаните резултати от труда- материалният и духовният 
потенциал на обществото“. Сложността за създаването на интегрален 
показател е породена и от различните обществени и естествени закони 
регулиращи производството и природата. Част от елементите на 
националното богатство са в граничната сфера на взаимодействие между 
природата и обществото и се регулират както от обществените, така и от 
естествените закони, което е важна особеност на националното богатство. 

Привърженик на друга терминология при  класификация (Болдов, О. Н.) 
НБ се подразделя на три вида капитал- природен капитал (natural capital) с 
биоресурсите, земята, полезните изкопаеми, производствен капитал 
(produced capital), с машините, оборудването и градската земя и 
невеществения капитал (intangible capital) с човешкият капитал, 
качеството на институциите и правителствата. Различията са по 
отношение на използване на термини като духовен, човешки или 
невеществен капитал, както и производствен и икономически капитал. 

Абсолютната стойност и структурата на националното богатство варира 
значително в различните региони и страни по света. Най-очевидно, е 
показана релефно диференциацията на регионите и страните по критерия за 
богатството и доходите на глава от населението 

Средната цена на световното богатство на глава от населението е около 
96 хиляди американски долара. Зад тази средна стойност съвсем очевидно се 
крие огромно разнообразие. Повече информативни по характер са 
показателите за общото богатство на глава от населението, което значително 
се различава в развитите и развиващите се страни1. За България от 

1 Значителните разлики се дължат отчасти на използването на номиналните обменни 
курсове. За сравнение нивата на благосъстояние в развитите и развиващите се страни 
като цяло се използват паритети на покупателната способност (ППС).  
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посочената таблица е видно че страната ни се намира някъде по средата по 
богатство за света на глава от населението.(при анализирани 140 страни в 
докл. на UNU-IHDP and UNEP (2014). Inclusive Wealth Report 2014). 

 
                                                                                                Таблица 1 

 

Богатство на България в милиони американски долари       
на глава от населението при базова 2005 

1990 1995 2000 2005 2010 
42,693 43,485 44,157 46,492 51,614 

 
Източник: [15] UNU-IHDP and UNEP (2014). Inclusive Wealth Report 2014. 

Measuring progress toward sustainability.p220, Cambridge: Cambridge University Press, 
www.cambridge.org 

 
Таблица 2. Богатство на глава от населението по региони и доходни групи, 2000 г. 
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в американски долари  
на глава от населението 

% от общото  
богатство 

Регион 
Латинска Америка 
и Карибския 
басейн 67955 8059 10830 49066 12 16 72 
Страни от Африка 
на юг от Сахара 10730 2535 1449 6746 24 13 63 

Южна Азия 6906 1749 1115 4043 25 16 59 
Страни от Източна 
Азия  
и Тихоокеанския 
Регион 11958 2511 3189 6258 21 27 52 
Близкият Изток и 
Северна Африка 22186 7989 4448 9749 36 20 44 
Европа и 
Централна Азия 40209 11031 12299 16880 27 31 42 

Доходна група               
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Бедни страни 7216 2075 1150 3991 29 16 55 
Страни със средно 
равнище на доходи 23612 4398 4962 14253 19 21 60 
Страни с доходи 
над средното 
равнище 72897 10921 16481 45495 15 23 62 
Богати страни-
членки на ОИСР 439063 9531 76193 353339 2 17 80 
Целият свят 
(средно) 90210 4681 16160 69369 5 18 77 

 
Източник: [16] Where is the Wealth of nations?..стр.26; Dasgupta P., Maler K.-G. Net National 
Product, Wealth, and Social Well-Being // Environment and Development Economics. - 2000. - Vol. 5. 
Забележка: Данните в тази таблица се отнасят и за страни износителки на нефт 

 
В таблицата е видно, че по-голяма част от богатството е на основата на 

нематериалните активи. Материалните активи включват произведения 
капитал (16 000 долара.) и природните активи (5,000 долара). Най-вече на 
земята се падат (обработваемата земя и пасища, както и защитени 
територии), който представляват 51% от природния капитал (табл. 11 ). На 
подземните недра се падат 41%, а на горския фонд - оставащите 8%. В 
структурата на природните дадености на Близкия Изток, Европа, Централна 
Азия и Латинска Америка доминират земните недра; земеделската земя 
(обработваемата земя плюс пасищата) имат относително по-голямо значение 
в Източна Азия, Южна Азия и африканските страни на юг от Сахара.  

Ако стойността на нематериалните активи на глава от населението 
варира значително в зависимост от нивото на доходите, сравнението на 
нематериални активи и произведените показва съвсем малки разлики. 
Съотношението варира от 3,8 в бедните страни до 3.5 в страни със средни 
доходи и на 4.6 в богатите страни. Можем да заключим, че в процеса на 
икономическо развитие и нематериалните непроизведени активи, са 
натрупани в приблизително равни пропорции. 
 
4. Заключение 

Сегашните показатели, като БВП и всички останали на негова основа 
абсолютизират икономическия растеж за сметка на околната среда, 
изчерпването на ресурсите й, както и замъгляват социалните и 
екологическите проблеми (бедността, здравето и неравномерното 
разпределение на доходите). Така даден очертан икономически растеж може 
да е реализиран чрез деградация на трите компонента на НБ-човешкия, 
икономическия и природния капитал.  

При страни с богати природни ресурси, често пъти растежът отчитан 
чрез БВП е на основата на свръх експлоатацията и изтощението на 
природните ресурси. Опитът да се постига устойчивост при настоящите 
показатели е невъзможна без отчитането на социалните и екологични 
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качества на растежа. Националното богатство има условията да служи като 
интегриран показател за устойчиво развитие за по-дълги периоди от време. 
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Abstract. The purpose of this review is to acquaint the reader with some of the ways to 
improve the quality and conditions of the learning process in Bulgaria. Part of this is the 
possibility students to apply for a loan in preferential conditions. The terms and conditions 
for lending to students are described in the Law on Loans for undergraduate and graduate 
students he loan is guaranteed by the government aiming to improve conditions for access to 
higher education, based on the principles of competition among universities to provide a 
quality higher education based on cooperation between the state and banks.  
Keywords: preferential conditions, students, loans. 

 
1. Въведение 

Идеята студентите да могат да се ползват от възможността, да вземат 
кредит при префенциални условия, има своето минало. През август 2008г. 
Народното събрание на Република България прие ЗАКОН за кредитиране 
на студенти и докторанти. Този закон урежда условията и реда за 
кредитиране на висшисти с държавна финансова подкрепа. Целта е да се 
подобрят условията за достъп до висшето образование, основавайки се на 
следните принципи [1]: 

o Участие на студентите и докторантите във финансирането на 
обучението; 

o Насърчаване на конкуренцията между висшите училища за 
предоставяне на по-качествено висше образование; 

o Гарантиране на равен достъп до висше образование на лица 
независимо от социалния им статус; 

o Сътрудничество между държавата и банките по повод кредитирането 
на студентите и докторантите. 

Целта на настоящия доклад е да запознае читателя с част от постъпките 
за подобряване на качеството и условията на учебния процес в България чрез 
кредитиране на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. 
Обект на интерес е държавно гарантирания студентски кредит, който е строго 
целеви: кpeдит зa зaплaщaнe нa тaĸcи и кpeдит зa издpъжĸa на дете. 
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Съпоставени са позитивите и негативите от финансирането за студентите. 
Уточнена е нормативната уредба за кредитиране на висшисти в България.  

Държавата оказва подкрепа при кредитирането, като гарантира 
главницата и лихвите на кредитното задължение или погасява кредитното 
задължение както и част от него в случаите, предвидени в закона. 

 
2. Ред и условия за отпускане на студентски кредити 

Могат да кандидатстват студентите и докторантите, които отговарят 
едновременно на следните изисквания: 

o Да бъдат български граждани, граждани на друга държава-членка на 
Европейския съюз, на друга държава от европейското икономическо 
пространство или на Конфедерация Швейцария;  

o Не са навършили 35 години;  
o Обучават се в редовна форма;  
o Нямат придобита същата образователно-квалификационна степен;  
o Не са отстранени и не са прекъснали обучението си. 
Студентски кредити отпускат само банките, подписали типов договор с 

министъра на образованието и науката, а именно: „Банка ДСК” ЕАД, 
„Райфанзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД ”Юробанк 
България“ АД. Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 
пункта. Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или 
други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита. 
Документи които се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит 
са: копие от документ за самоличност, документ, удостоверяващ качеството 
на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър и 
декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или 
образователна и научна степен.  
 
3. Видове кредити и начин на усвояване 

В момента кредитите за студенти и докторанти, които са държавно 
гарантирани са строго целеви и биват два вида [2]: 

o Kpeдитът зa зaплaщaнe нa тaĸcи e paвeн нa дължимитe тaĸcи зa 
ocтaвaщия cpoĸ нa oбyчeниe нa ĸpeдитoпoлyчaтeля cъглacнo yчeбния плaн нa 
cъoтвeтнaтa cпeциaлнocт и oбpaзoвaтeлнa-ĸвaлифиĸaциoннa cтeпeн, или 
oбpaзoвaтeлнa и нayчнa cтeпeн. 

o Kpeдитът зa издpъжĸa ce фopмиpa ĸaтo cбop oт ceмecтpиaлнитe 
издpъжĸи зa ocтaвaщия cpoĸ нa oбyчeниe нa ĸpeдитoпoлyчaтeля. 
Ceмecтpиaлнaтa издpъжĸa e paвнa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa, 
yмнoжeнa пo бpoя нa мeceцитe пpeз cъoтвeтния ceмecтъp. 

Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно 
осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, 
който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – 
само единият. Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез 
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преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация. 
Средствата за таксата, дължима за първата година от обучението се 
възстановяват по сметката на кредитополучателя в тридневен срок след 
представяне на документ за платена такса. Кредитът за издръжка се усвоява 
чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър 
съгласно договора за кредит.  

Изплащането започва един месец след изтичане на гратисния период 
съгласно погасителния план, уговорен между страните. Гратисният период е 
периодът от сключването на договора за кредит до изтичане на една година 
от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на 
дипломна работа съгласно учебния план за съответната специалност и 
образователно-квалификационна степен, съответно от датата, на която изтича 
определеният срок на докторантурата. По време на гратисния период банката 
начислява лихва върху кредита [1]. Общият размер на кредита се погасява на 
равни месечни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния 
период. Изпълнението на задълженията на кредитополучателя се отсрочва 
при настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, 
определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.  

Държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението, 
когато настъпи: смърт на кредитополучателя, настъпване на трайна 
нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 години, 
раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 
години от изтичането на гратисния период (това право се ползва само от 
единия родител).  
 
4. Възможности за кредитирането на висшистите - позитиви и негативи  

Вземането на кредит при префенциални условия гарантирани от 
държавата има своите положителни и отрицателни страни за студентите и 
докторантите представени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Положитени и отрацителни страни на финансирането 

 

Позитиви Негативи 

Лесно кандидатстване 
Нарастване на кредитната 

задлъжнялост на 
кредитополучателя 

Бърз отговор от банката 

Кредитът може да се ползва 
единствено за финансиране на 

образованието и не може да 
бъде ползван за възникнали 

нужди в ежедневието на 
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младежите 

Ниска фиксирана лихва 

Когато студентът се обучава 
едновременно за придобиване 
на повече от една специалност 
на една и съща образователно-
квалификационна степен, той  
може да получи по свой избор 

кредит само за една от тях 

Гратисен период на 
изплащане  

Отпуска се без обезпечение 
и без такси  

 
От таблицата е видно, че плюсовете от използването на финансиране са 

повече. Процесът по кандидатстване за кредит е максимално улеснен – 
необходима е само личната карта и документ за принадлежност към 
университет. Не е необходимо студентите да гарантират своя кредит, а 
рискът от непогасяване ще бъде поет от държавата. Лихвата по кредита е 
едва 7 % и е по-ниска от лихвата по стандартен потребителски кредит, която 
е около 14%. В рамките на следването и една година след завършването 
студентът няма да изплаща нито лихвите, нито главницата.  

В последните години интересът към студентските кредити продължава 
да нараства. Средно 20 млн. лв. годишно е обемът на изтеглените студентски 
кредити за три години - от септември 2010 г., когато започна да действа 
програмата за държавно гарантирани заеми до края на септември 2013 г. 
Броят на отпуснатите кредити с фиксирана лихва от 7%, без обезпечение и 
такси и комисиони за този период е 12 917. Общият обем на отпуснатото 
финансиране за трите години е 60 150 922 лв. Това показват данните на 
Министерството на образованието и науката (МОН). 

 
4. Какво е кредитирането в чужбина 

През първите години на ХХІ в. висшето образование придобива все по-
голяма значимост. За развитите страни и тези в преход висшето образование 
има подкрепяща роля спрямо демократичното общество и е своеобразен 
двигател на икономическия растеж. Какво е развитието на кредирането за 
образование по света? 

Понастоящем Германия провежда политика, според която половината от 
сумата, която е получил студентът, трябва да бъде възвърната. Първата 
вноска за погасяване на кредита стартира 5 години след завършването на 
университет. В повечето случаи има процедури, благодарение на които 
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повечето студентски кредити придобиват формата на субсидии, отколкото на 
истински кредити, т.е. не се иска изплащане.  

През 2002 г. Спестовната банка на Русия обяви началото на т.н. 
програма за студентско кредитиране, в чиито приоритети влиза 
кредитирането на студенти от семейства с нисък или среден доход. Кредитът 
покрива повече от 70 % от разходите по обучението, а максималният му 
период за изплащане е до 10 години.  

Независима административна институция на Япония за студентско 
кредитиране (JASSO) е въвела нова програма за кредитиране на висшисти, 
според която съществуват два вида кредитиране. Първият вид се предоставя 
като награда за заслуги и нужди и не се облага с лихва, а вторият тип кредит 
се дава за икономически нужди. Той не се облага с лихви през самия период 
на следване, а след дипломирането лихвата може да бъде максимум 3 %. 
Максималният период на изплащане на кредита е 20 години, като 
изплащането става с месечни вноски.  

В Холандия се отпускат студентски кредити, покриващи учебната такса 
в университета и издръжката. Изплащането на кредита започва след 2-
годишен гратисен период, като вноските се определят на база доходи. При 
този начин на изплащане на кредита - на база приходи, след 15 години 
останалата стойност от кредита се опрощава. Както можем да зебележим, от 
пръв поглед, в изброени възможности за получаване на студентски кредит, 
преобладава стереотипът на потребителския кредит. Студентското 
кредитирането в България е на ниво, но остава да се доразвият идеите 
университетите  да ръководят програми за кредитиране на своите студенти от 
мига, в който станат първокурсници и варианти при които постиженията на 
индивида могат да опростят неговите задължения, както и участието на 
фирми, които да изплащат банковия кредит на своя бъдещ служител. 

 
5. Заключение 

Благодарение на студентския кредит, който е строго целеви, висшистите 
получават възможност за финансиране на образованието си при 
префенциални условия. Нещо повече кредитът е гарантиран от държавата 
като целта е да се подобрят условията за достъп до висшето образование, 
основавайки се на принципите на конкуренция между висшите училища за 
предоставяне на по-качествено висше образование, на гарантирането на 
равен достъп до висше образование на лица независимо от социалния им 
статус, и не на последно място основавайки се на сътрудничеството между 
държавата и банките по повод кредитирането на висшистите. 
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Abstract. The article is focused on the implementation of management control function in 
the organization. Analyzed is the scientific method that will be used to collect samples for 
the research. The presented are basic categories of control in organization: control of 
persons, control of products and control criteria. The collected information is important and 
helps managers at in making timely management decisions. The quality of decisions 
depends on the efficiency of the functioning of the organization. Moreover correctness and 
reasonableness timeliness and targeting of management decisions can ensure the survival of 
the organization. 
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1. Въведение 

Мениджмънтът, за да достигне до изводи относно състоянието на 
управлявания обект, както и за средата в която функционира, е необходимо 
контролиране. Определят се настъпилите отклонения и се прави анализ и 
оценка на факторите, които са довели до отклоненията. Те могат да се 
обособят в две групи – вътрешни и външни [4]. Определя се силата на 
влиянието им. Следва в кратки срокове да се продължи със своевременни 
коригиращи въздействия.  

Целта на настоящия доклад е да представи приложението на качествен 
контрол на ниво служители, продукти и критерии. Като примерен вариант е 
представен контрола във финансова институция. Разгледани са основните 
критерии за одобрение при кандидатстване за кредит. 

Качественият контрол, който ще бъде осъществяван, се разпределя на 
следните категории: 

• Качествен контрол на лица; 
• Качествен контрол на продукти; 
• Качествен контрол на критерии. 
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За да бъде възможно оценяването на резултатите от всяка проверка на 
извадка, която ще бъде извършвана е необходимо  организирано и 
едновременно с това кодифицирано регистриране на извадките. 

При подобен вид регистриране ще бъдем в състояние да правим изводи 
първоначално за качеството на работа на всеки служител, а в дългосрочен 
план за качеството на работа на отделите на ниво продукти, критерии и 
процедури. 

На следващите страници е предложен анализ на научния метод, който ще 
бъде използван, начина и честотата на събиране на извадки за проучване.  

 
2. Анализ на метода за изчисляване обема на извадката (n) 

За да бъде определен оптималния обем на извадката n [1], която ще бъде 
получавана във всеки един случай, е необходимо първо да бъде определено 
следното: 

• Общият обем N, който ще бъде проверяван всеки път  и от който 
произлиза извадката с обем n; 
• При всяка проверка по извадка е налична определена грешка, която 

се нарича Грешка при извадка. Следователно трябва да бъде 
определена горна граница Е за тази грешка, която е приемлива при 
оценяването; 
• Вероятността (1-a) при която оценяването се намира в рамките на 

границата на грешка. Задоволителна приблизителност за това количество 
е да се постави стойност   a=0,05, тоест да съществува 95% вероятност 
оценката да е в границата на грешка, която вече бе определена; 

• Считаме, че общия обем N, който се изследва, се разделя на две 
категории. Категория, която притежава качествата, които ни интересуват и 
такава, която не ги притежава, тоест следва биномно разпределение на 
вероятността. Нека P съотношението (%) на качествата, които ни интересуват 
в общия обем, който в случая представлява заявленията, които са били 
обработени правилно на всички етапи, и Q=1-P останалото съотношение(%). 
Първоначално се отчита процентът P=0,70 или P=70% и след това Q=1-
0,70=0,30 или Q=30%. 

Съответно p и q са съответни в извадката с обем n, която ще бъде взета.  
Математическата връзка, която дава оптималния обем на извадката се 

получава по следния начин: 
Първо се изчислява пробен обем от извадката no: 

no=    P(1-P)Z²1-a/2 
E² 

където: 
• Z1-a/2 = 1,96: константно, което се получава от таблиците за 

нормално разпределение на вероятността за a = 5%; 
• P=0,70 или  P=70%; 
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• Q = 1 - P т.e. Q = 1 - 0,70 = 0,30 или Q = 30%; 
• Е: грешка при извадка. 

След това, 
• ако no < = 0,05, тогава получаваме обем на извадката n=no 

                            N 
• ако no > 0,05, тогава получаваме обем на извадката  

n = no 
     1+no-1 
           N 

За да бъдат използвани горните математически формули, трябва да са 
направени определени допускания: 1. np > 5    2. nq = n(1-p) > 5  3. n > = 30 

Извадката винаги трябва да е по-голяма от 30 заявления. 
 

3. Практическо приложение на получения обем на извадката 
Обемът на извадката, който се получава при всеки случай на качествен 

контрол, произлиза от дадената по-долу таблица за изчисляване на извадката, 
която се базира на анализа на метода за подбор на извадката, както е описан 
по-горе.  Обемът на извадката, който се получава се диференцира във всеки 
един случай в съответствие с процента на грешка, който е бил определен и с 
обема на заявленията. 

                          Таблица 1. Примерно изчисление на извадка 
 

ПРОМЕНЛИВА 
СИМВОЛИЧ-
НО ОБОЗНАЧЕ-
НИЕ 

 
СТОЙНОСТ 

Грешка Е 10.0% 
Процентен успех P 80.0% 
Процентен 

неуспех Q = 1-P 20.0% 

Константа Z1-a/2 Z 1.96 
Пробна извадка No 61 
Общ обем N 317 
No/N  0.194 
n1  52 
n2  61 
n1,2  52 
nкрайно  52 

 
4. Практическо приложение на контрола чрез извадка 

Нарастването на производството, създаването на нови продукти, 
процедури и критерии, нарастването на човешкия потенциал, преминаването 
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на определени лица към нови функции доведоха до необходимостта от 
упражняването на качествен контрол, за да се установи, дали се спазват 
установените критерии, процедури и видове проверки, както и да се 
подпомогне мениджърския екип при вземане на решения. 

По конкретно качественият контрол се разделя на следните категории: 
• Контрол на продуктите, за да се установи, дали се спазва 
прилагането на критериите и процедурите, а така също и тяхната 
яснота; 
• Контрол на лица, за да се установи, дали се спазват процедурите по 
контрола,  прилагането и спазването на критериите; 
• Контрол на решението, за да се установи, дали се спазва прилагането 
на критериите и тяхната яснота; 

В следващите страници е представен контрола във финансова 
институция разделен на продукти, лица и решения.  
       4.1. Продукти  

Целта на контрола чрез извадка е да се установи, дали се спазват 
процедурите по контрола, а така също и критериите за отпускане на кредит, 
които са валидни за продуктите, които управлява всеки отдел. По този начин 
се контролира качеството на работа общо за  всеки отдел. По-конкретно 
контролът ще се осъществява в следните категории заявления: 

• Потребителски кредити; 
• Кредитни карти; 
• Овърдрафти. 

Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на 
клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката 
на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за 
по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е 
поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или 
комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно 
са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните и жилищните кредити. 
Потребителските кредити се регулират основно от Закона за потребителския 
кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г. 

Кредитната карта [2] е вид разплащателно средство за покупка на 
стоки, услуги и др. За разлика от дебитната карта, сумата за покупка с 
кредитна карта не се изтегля от банковата сметка на картодържателя, а от 
отпуснатия кредитен лимит от банката или кредитната компания. В някои 
случаи кредитната карта е кодирана така, че да може да се надвишава 
допустимият лимит. Кредитните карти са важни за създаване и изграждане на 
кредитна история, която влияе на условията за отпускане на потребителски 
кредити като заеми, ипотеки и покупки на лизинг на автомобили например, 
както и други. 
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Овърдрафтът представлява кредит, отпуснат от банките по 
разплащателната сметка на клиента, който дава възможност клиентът да 
превишава наличността по сметката. Погасяването на овърдрафта се 
извършва автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка 
на клиента. Клиентът може да усвои пълния договорен размер на овърдрафта 
или част от него, като дължи лихва върху усвоената част. Обикновено 
лихвените проценти по използвания овърдрафт са по-високи от тези по 
потребителски кредити, тъй като при последните усвояването и погашенията 
са предварително планирани и обичайно имат по-сигурно обезпечение, в 
сравнение с кредитът от типа овърдрафт. [3] 

4.1.1. Начин на събиране на извадката  
Извадките ще бъдат почерпени от всяка категория, както следва: 
Потребителски кредити   
От заявленията за една седмица се избира извадка с процент на грешка 

Е=10%. Извадката ще се състои от заявления с рефинансиране както и такива 
с поръчител. 

Кредитни карти 
От заявленията за една седмица се избира извадка с процент на грешка 

Е=10%. Извадката ще се състои от заявления с и без поръчител. 
Овърдрафти 
От заявленията за една седмица се избира извадка с процент на грешка 

Е=10%. 
4.1.2. Определяне на контрола 
Контролът в категорията “продукти” касае спазването на процедурите по 

отпускане на кредит.  
4.1.3. Честота 
Честотата на контрол за всяка една от посочените по-горе категории 

заявления се определя от ръководството и може да бъде на седмична или 
месечна база или при изненадващо при поискване. 

4.2. Лица 
Целта на контрола чрез извадка е обвързването на резултатите с 

качеството на работа на служителите на всеки етап от обработката или 
вземането на решението. По-конкретно контролът може да се осъществи в 
две направления: 

• Младши специалисти; 
• Старши специалисти. 
4.2.1. Начин на събиране на извадката  
Извадката, която ще получаваме, ще бъде направена от общия обем на 

заявленията, които са били обработени от младши специалисти или от 
старши специалисти през последния месец (един месец преди датата на 
осъществяване на качествения контрол). От тези заявления ще бъде избирана 
извадка с процент на грешка Е=10%. Извадката ще се състои от трите 
продукта: потребителски кредити, кредитни карти и овърдрафти. 
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4.2.2. Определяне на контрола 
Контролът в категорията “лица” касае спазването на процедурите по 

отпускане на кредит.  
4.2.3. Честота 
Честотата на качествения контрол  ще зависи от “качествените индекси 

на поведение”, както и от нуждите на отделите (назначаване на нови колеги, 
премествания, повишения).  

4.2.4. Категории грешки и вписване в точковата система 
На персонално ниво (младши специалисти и старши специалисти) след 

като се регистрират резултатите се извършва преброяване на грешките. Всяка 
качествена грешка се оценява се оценява въз основа на важността й от 0 до 20 
точки. По-конкретно в сила е следното: 

                              Таблица 2. Видове категории  на грешка и тегло 
 

Номер на 
категория на 

грешка 

 
Вид грешка 

 
Тегло 

A1 Отказ на клиент с 
безупречно минало 15 

A2 Одобряване на клиент с 
лошо минало 20 

A3 Отпускане на грешна сума 15 

A4 Одобряване на един и същ 
продукт 10 

A5 Не е извършил правилна 
идентификация 15 

A6 Грешен код за отхвърляне 10 
A7 Други 5 

 
4.2.5. Категоризиране на лицата 
Въз основа на индекса “качество на поведение” лицата се разделят в три 

категории. Категоризирането на лицата въз основа на резултатите от 
качествения контрол представлява един от основните критерии за подбор на 
лица, намиращи се на ниво младши специалисти за следващ етап на работа, 
който е старши специалисти. 

Таблица 3. Индекс на качество на поведение 
 

Категории Индекс  
(в проценти) 

A 0-0,5 
B 0,5-1 
C 1+ 
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Индексът на качество на поведение се определя по формулата: 
 
Индекс качество на поведение =  Сбор на точки от грешки 
                                                         Брой проверени заявления 

4.3. Критерии и решение 
Резултатите, които се получават на ниво прилагане на критерии и 

решение имат главна цел локализиране на вероятни пропуски в изпълнението 
на критериите за отпускане на кредитни продукти. Също така този етап на 
контрол функционира и като помощен на контрола на лица, давайки често 
пъти тласък за осъществяването на контрол върху конкретни лица и обратно 
(контролът върху лица дава тласък за бъдещия контрол върху продукти и 
критерии).  

Какви са критериите за одобрение и кой може да бъде одобрен за кредит? 
Изискванията естествено варират, но основните са едни. Кредитоискателят да 
е служител в държавна, общинска или частна фирма, който е на тази позиция 
от поне 6 месеца и е на възраст между 25 и 58 години, на постоянен трудов 
договор. Следи се кредитната история на клиента.  

Информация за нея се съдържа в кредитното досие на всеки заемател в 
Централния Кредитен Регистър (ЦКР), воден от Българска Народна Банка 
(БНБ). Регистърът съдържа историята на всички плащания за последните 5 
години, а достъп до тази информация имат не само банките, но и всички 
небанкови кредитни институции. 

 Повечето кредитни институции, както банкови така и небанкови, 
използват така наречените скоринг системи или скоринг модели за да оценят 
рисковия профил и кредитоспособността на кандидатите за заем. 
Разработката на един такъв модел изисква комплексни статистичеки анализи. 
За всеки въпрос или параметър се присъждат определен брой точки, които 
накрая се сумират.  

Примерен скоринг модел [4] 

Възраст  

18-21 0 
точки 

22-32 9 
точки 

33-41 13 
точки 

42-55 17 
точки 

56+ 20 
точки 
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Осигурителен Доход  

Безработен/Работя без договор 0 
точки 

240-399 16 
точки 

400-599 21 
точки 

600-799 21 
точки 

800-999 35 
точки 

1000+ 40 
точки 

Здравно-осигурителен статус 
-Месеци без осигуровки за последните 3 години-   

0 40 
точки 

1-2 27 
точки 

3-8 8 
точки 

9+ 0 
точки 

Централен Кредитен Регистър на БНБ 
-Активни и погасени кредити през последните 5 години-   

Без закъснения 70 
точки 

Закъснения до 60 дена 35 
точки 

Закъснения от 30 до 90 дена 10 
точки 

Закъснения повече от 90 дена 0 
точки 

 
Това разбира се е само един опростен модел. На практика скоринг 

моделите могат да съдържат до 20 или повече различни параметъра, една 
част свързани с демографски данни получени от Искането за кредит, 
попълнено от канидтатстващия за заем, друга част получена от регистри и 
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бази данни като Национален Осигурителен Институт, Централен Кредитен 
регистър при БНБ, МВР и други, трета част от различни коефициенти 
(месечна вноска като процент от доходите, ниво на задлъжнялост и т.н.) 
Колкото по висок е скорът (или общият брой точки), толкова по-голяма е 
вероятността, скорираният кандидат да се окаже добър платец и да не 
допуска забава в обслужването на кредита си.  

Скоринг моделът не може да прогнозира перфектно дали даден заемател 
ще се окаже коректен или не, а резултатът от изчисленията е вероятност.  

Връзката между скора (или крайния брой точки) и вероятността за 
неплащане е обратно-пропорционална. Кредиторът определя една граница, от 
която нанатък счита, че рисикът е приемлив и даденият кандидат може да 
бъде одобрен за кредит. Всеки който не събере достатъчния брой точки 
получава отказ (фиг.1).  

 
 

Фиг. 1. Вероятност от просрочие 

Следователно на база на изброените критерии се извършва качествен 
контрол като целта е да се установи дали се спазват правилата за отпускане 
на кредит. 

4.3.1. Начин на събиране на извадката 
На ниво решение се осъществява контрол чрез извадка на цялостна 

извадка за един ден, ако контролът касае конкретен критерии. Ако обаче, 
касае общо всички критерии, контролът се осъществява при извадка с 
процент на грешка Е=10%.    

4.3.2. Определяне на контрола 
Контролът в категорията на продуктите ще касае спазването на 

процедурите  за контрол и отпускане на кредит. 
4.3.3. Честота 
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Честотата на качествения контрол ще се определя паралелно с промяната 
на критериите и процедурите и най-общо с каквато и да било внезапна 
промяна от планираните резултати. 

4.4. Действия – Корекции 
Завършването на процедурата на качествения контрол касае главно 

предприемането на съответните действия, които ще имат за цел  подобряване 
на качествените резултати и намаляване и пълно отстраняване на 
качествените грешки.  

Стъпките, които трябва да бъдат преприети след приключване на 
качествения контрол засягат: 

• Оценка на резултатите и сравнителна оценка на обстоятелствата; 
• Групиране на грешките; 
• Уведомление на отдел обучение; 
• Обучение и преквалификация на служители; 
• Лична комуникация и посочване на грешките. 

Следователно целта е писмено уведомление на всички заинтересовани 
отдели и съгласуване на действията за решаване на проблемите. 

 
5. Заключение 

Благодарение на функцията контролиране, мениджмънтът получава 
информация за управлявания обект, както и за средата, в която функционира. 
Във всеки един момент могат да се изследват частично чрез събиране на 
извадка или изцяло дейностите, резултатът, процесът или организацията като 
цяло. Събраната информацията е важна и подпомага мениджърите при във 
взимането на навременни управленски решения. От качеството на решенията 
зависи ефективността на функциониране на организацията. Нещо повече 
правилността, обосноваността своевременността и целенасочеността на 
управленските решения могат да гарантират оцеляването на организацията. 
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Abstract: The aim of the article is to reveal a faster development of Bulgarian bank system. 
It is owned a huge potential for growing up and progress in still low degree of bank 
intermediation compared to other states in “New Europe”. In the first part are examined 
essences of private banking both in the eyes of investors and in terms of the banking 
institution. It is discussed also evaluation criteria of assets included in the portfolio. In the 
second part is developed several samples of investment portfolios. 
Keywords: investments, portfolio, private banking. 

 
1. Въведение  

В несигурните съвременни икономически условия и в същото време в ус-
ловия на все по-развит банков и финансов сектор управлението на индивиду-
ални портфейли на частни инвеститори придобива особено значение. Това 
оказва и огромно отражение върху предлагането и избирането на инвестици-
онни продукти. Всеки инвеститор се разглежда като човек със специфични 
желания и очаквания, а не като част от масова група, на която съответства 
един стандартизиран продукт. В тази връзка, на банковия пазар започва да се 
осъществява специфична дейност, наричана частно банкиране. Частното 
банкиране представлява система от взаимоотношения между инвеститора и 
финансовата организация, отличителна черта, на която се явява индивидуал-
ното обслужване. 

Целта на настоящата статия е да засегне и анализира сравнително новата 
за българския пазар услуга. Тезата е, че е необходимо и полезно за банковия 
сектор, управлението на индивидуални портфейли при дребни частни инвес-
титори. 

Традиционно в България като основен инвестиционен актив се приемат 
банковите депозити. Финансовите затруднения, в които изпадат както държа-
вите така и световните борси, оказват влияние върху спестяванията и инвес-
тициите на населението. Поради тази причина, депозитите остават предпочи-
таната форма на спестяване. Наблюдава се обаче, зараждаща се тенденция и 
ориентация към диверсификация, макар и в по-нискорискови активи.  

1071



2. Банкиране на дребно 
Банкирането на дребно е ориентирано към потребностите на индивидуал-

ния инвеститор. Обхваща широк спектър от банкови продукти, предлагани от 
финансовите институции. Бъдещето на сектора зависи до голяма степен от 
реформите в международната финансова архитектура. Основната разлика 
спрямо други финансови посредници, каквито са животозастрахователни 
компании, пенсионни фондове, взаимни фондове и т.н. е тази, че банковите 
институции са високо ликвидни. Според [2] могат да бъдат  описани две ви-
зии за бъдещите форми на финансово посредничество:  

1. Финансов супермаркет – финансовите продукти в супермаркетите, се 
търсят от дребни инвеститори. Предоставя се възможност за управление на 
портфейли на физически лица и за придобиване на дял от фондове. По този 
начин физическите лица стават част от световната търговия, независимо от 
техните ограничени ресурси;  

2. Банка за всичко – при това посредничество, за разлика от супермарке-
тите, пасивите в една рискова структура се трансформират в активи в друга 
рискова структура и като резултат, рискът остава същият, както и при тради-
ционните инвестиции.  

Икономистът [8] предлага форма на финансови пазари, които осигуряват 
по-добра възможност за диверсификация на активите на физическите лица. 
Базовата идея е да се създаде макро пазар във възможно най-много държави, 
като инвеститорите биха могли да заемат къса позиция на пазара в тяхната 
страна и по този начин да се хеджират срещу риска в нея, а в същото време 
да заемат дълга позиция на пазарите в другите страни, в пропорция, зависеща 
от условията предлагани в съответната държава, за да могат те да постигнат 
пълно хеджиране на своите позиции. По този начин се осигурява минимизи-
ране на риска. 

Обикновено банките са продуктово ориентирани в кредитна дейност, раз-
плащания, брокерски услуги и др. и са концентрирани в отделни банкови 
отдели, с цел да се понижи размера на разходите. С развитието на банковата 
система, се наблюдава тенденция институциите да променят своята орга-
низационна структура от продуктово ориентирана към задоволяване потреб-
ностите на инвеститорите. Концепцията за продуктовата ориентация не е 
насочена към изследване и удовлетворяване на различните интереси на от-
делните групи, а в продажбата на един универсален продукт, който трябва да 
задоволи всички хора, а това е невъзможно. Банките откриват, че с продук-
тите ориентирани специално към определени потребности, могат да доприне-
сат за постигането на по-добра доходност, независимо от по-високите стой-
ности на тези услуги. 

Днес, банките създават отделни сектори, наричани частно банкиране, на-
сочени специално към индивидуалните инвеститори. В този сектор се търгу-
ват финансови инструменти, прави се мониторинг и се контролират активите. 
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Банката, ориентирана към индивидуалните инвеститори, има множество пре-
димства пред продуктово ориентираната банка, а именно: 

- гъвкавост – дава се възможност на банката да предложи специфични 
продукти и услуги, обособени за специфични потребности на всички групи 
инвеститори; 

- доходност – банката може да експериментира с различните продуктови 
спецификации за всяка група от инвеститори, за да избере оптимално дохо-
доносната инвестиция; 

- минимизиране на разходите – разходите за разработването на продук-
тите са определени спрямо възможността за плащане на всяка специфична 
група; цените се определят спрямо пазара и по този начин разходите могат да 
бъдат намалени достатъчно, за да се получи задоволителен марж на печал-
бата; 

- контролиране – по-лесно е за банката да управлява доходността на група 
от клиенти, което улеснява възможността на банката да концентрира дей-
ността си. 

Картината може да бъде различна от гл. т. на инвеститорите. Съществуват 
индивидуални инвеститори, които предпочитат да ръководят своите собст-
вени инвестиции, ако не са съгласни или са критично настроени към услугите 
предлагани от финансовата институция. Следователно инвеститор, натрупал 
достатъчно познания в областта на капиталовите пазари, може да постави под 
въпрос полезността от посредничеството включително консултирането, разп-
лащането и администрирането, което води до сриване на тези услуги при 
директното банкиране.  

От друга страна, услугите на пазара на частното банкиране, могат да бъ-
дат описан като грижа за богатите. В световен мащаб съществуват множес-
тво частни банки, които обгрижват потребностите на класове с възможности 
[6]. Под частна банка следва да се разбира банка, която е създадена специал-
но за управление на портфейли на фамилии. Банковите бутици не целят да 
привлекат масово потребители. При тях няма потребност от състезание по 
изготвяне на най-добри условия. 

Трудно е да се определи обхвата на пазарните услуги, които се предлагат 
от тези банки. Все пак се налага стремежът да се създават граници, защото: 

- пазарът е глобален, независимо, че се нуждае от локален фокус; 
- пазарът обслужва заможни индивидуални инвеститори; 
- базата от клиенти се състои от лица, които, при равни други условия, не 

обичат да демонстрират степента на своето притежание; 
- физическите лица, използващи услугите на банковите бутици имат раз-

лични потребности, като резултат от техните позиции и статуса им. 
3. Частното банкиране през погледа на инвеститорите 

Индивидуалните инвеститори, днес, притежават повече знания и са по- 
добре обучени в областта на инвестиционния мениджмънт спрямо тези от 
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миналото. Това означава, че те имат по-големи очаквания за обслужването и 
постигането на добри резултати. По отношение на възвращаемостта на сред-
ствата, повечето от тях са концентрирани в абсолютния резултат (печалбата, 
независимо от всичко), а не в относителния резултат (да се представят над 
средните пазарни условия). Подобно състояние е трудно постижимо, поради 
факта, че самостоятелно не могат да постигат желаната възвръщаемост от 
управляваните индекси на пазара. За целта е необходимо в институциите да 
се създават техники за определяне на бенчмарка на доходността, която се 
очаква да бъде постигната, защото инвеститорите се нуждаят от солидно 
средство за сравнение на техните резултати. Основният въпрос, поставян в 
сектора на частното банкиране е ориентираността на продуктите към инди-
видуалните потребности, макар това да не е единствения фактор. Стремежът 
е инвеститорите да получат добри резултати или поне да не губят средства, 
когато пазарния бенчмарк има низходящо развитие, въпреки че това до го-
ляма степен е идеализирана представа и в повечето случаи подобно състоя-
ние не може да бъде постигнато. Поради факта, че очакванията до голяма 
степен са базирани на исторически опит, при управлението на портфейл, 
трябва да се изключи възможността да се продава на по-ниски цени и винаги 
да се надхвърлят очакванията за печалба. 

Основният критерий за инвеститорите е постигането на спокойствие и си-
гурност за техните пари. Изследване на Chase Manhattan показва, че инвести-
торите се различават по своите финансови цели като 67 % от тях  избират 
добрата репутация като основна черта на своята частна банка и 57 % изискат 
стабилна среда за своите активи. Ключова позиция е доверието. От изследва-
нето става ясно, че само 30 % от клиентите имат като основно изискване уве-
личаване на всяка цена на своите средства. Чрез това изследване се доказва, 
че клиентите поставят не печалбата, а сигурността на първо място. 

 
Таблица 1. Инвестиционни цели 

 
Характеристики, търсени от клиентите Процент 

Стабилна среда на активите 57 % 
Запазване на богатството от инфлация и срив на пазара 55 % 
Осигуряване на средства за семейството в случай на неб-
лагоприятни бъдещи последствия 

45 % 

Увеличаване на богатството 30 % 
Източник: Chase Manhattan Private Bank 
 
Друга характеристика, на която следва да се обърне особено влияние е 

съществуването на различни профили на инвеститорите в зависимост от ге-
ографското разположение и съответно културните различия. Европейските 
индивидуални инвеститори ценят персоналните взаимоотношения с частния 
банкер, включително компетенция и дългогодишно обслужване. Те поставят 
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на по-ниско място инвестиционния резултат спрямо нуждата тяхната банка 
да бъде със стари и доказани традиции. Далеч по-различни са търсенията на 
инвеститорите в САЩ и Азия. Изследване проведено от ABN-Amro Bank 
показва потребностите на инвеститори в Азиатския регион.  

 
Таблица 2. Пазарни потребности 

 
Характеристики поставени на първо и второ място в Азия Процент 
Услуги 90 % 
Голямо продуктово разнообразие 50 % 
Сигурност  30 % 
Постигнати резултати при инвестирането  20 % 
Удобство 10 % 

Source: ABN-Amro Bank 
 
От анализа се очертават няколко компонента, които са значими за управ-

лението на индивидуално портфолио при частно банкиране: 
- Познаване на инвеститора, последователно обслужване и задоволяване 

на потребностите му; 
- Поверителност при обслужването и лимитиран достъп до финансова и 

лична информация на трети лица; 
- Продължително персонализирано поддържане професионални взаимо-

отношения; 
- Осигуряване на специализирана експертна подкрепа при вземането на 

решения; 
- Глобален достъп до продукти и информация за инвестиране; 
- Гарантирано финансово управление на активите в рамките на установе-

ните правила; 
- Осигуряване на стабилност и сигурност, идентификация и минимизи-

ране на персоналните и финансовите рискове. 
 

4. Частното банкиране през погледа на банковата институция 
В основата на банкирането на дребно стои философията за разбирането на 

инвеститора. Той е субектът, към който са насочени всички действия на бан-
ковата институция. Неговите потребности и поведение са определящи за вида 
на предлаганите продукти [9]. В тази връзка, привличането на индивидуални 
инвеститори като клиенти е една от трудните задачи в частното банкиране. 
Пасивният подход е неподходящ за конкретната ситуация. Причината е, че 
всички банки преследват едни и същи цели, а именно увеличаване на про-
порцията на портфолио мениджмънта си. Банковите институции набелязват 
места, профили и бизнес изисквания, които ще доведат до увеличаване на 
клиентска база. Основният участник при изграждане на взаимоотношения 
между клиента и банката е портфолио мениджъра. Неговата задача се свежда 
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до представляването на интересите и на двете страни. Знанията и уменията за 
боравене с финансовите инструменти са задължителни, но освен тях е необ-
ходимо владеенето на множество други компетенции. Успехът в изпълнява-
нето на задълженията му се търси в степента на удовлетвореност на потреб-
ностите на инвеститорите. 

Най-важният фактор за бъдещото развитие на частното банкиране е избо-
рът на подходящите инвестиции. Инвестицията е замяна на текущото пот-
ребление за сметка на постигането на бъдещ актив, носещ достатъчно доход-
ност за компенсирането на инвеститора по отношение на времето на инвес-
тицията, очакваната инфлация и други неочаквани негативни бъдещи съби-
тия [5]. 

Разпределението на активите в портфейла е процес на вземане на решение 
как да се постигне високо инвеститорско благосъстояние при разпределение 
на спестяванията в ценни книжа на различни държави и различни класове 
активи. Като клас активи се възприемат ценни книги, които имат близки ха-
рактеристики, качества и отношение между показателите риск и очаквана 
възвръщаемост [10]. Например, един по-обширен клас активи облигации 
може да бъде съставен от много по-малки класове от активи като държавни 
ценни книжа, корпоративни облигации, високо доходни облигации и др. В 
по-дългосрочен план с най-високо доходните инвестиции ще разполагат ин-
веститорите, които имат по-голяма експозиция в рискови активи. 

Инвестирането на средства и управлението на портфейл се фокусира ос-
новно върху управление на риска, а не толкова върху управление на възвра-
щаемостта. Независимо, че няма гаранции за успеха на инвестицията, под-
държането на един разумен и дисциплиниран подход в инвестиционния про-
цес дава възможност за постигане на добри резултати в бъдеще. Решението за 
разпределяне в активи не е изолиран избор, а е компонент от процеса за уп-
равление на портфейла. Независимо кой е инвеститора или колко комплици-
рани са неговите потребности и интереси, е необходимо да се създаде план за 
развитие преди да се направят конкретните дългосрочни инвестиции. 

 
5. Критерии за оценка на активите за включване в портфейла 

Едно от базовите допускания в портфейлната теория е, че всеки инвести-
тор предпочита по-висока очаквана възвращаемост и по-нисък риск, т.е. ин-
веститорите са риск отбягващи. Следователно полезността, която се получава 
от дадена инвестиция, е правопропорционална на очакваната възвращаемост 
и обратнопропорционална на риска. Портфолиото на един инвеститор може 
да съдържа не само финансови активи, но и алтернативни инвестиции, 
каквито например са предметите на изкуството и реалните активи. За да се 
определи възвръщаемостта на активите в портфолиото, е важно да се вземат 
предвид всички възможни варианти за инвестиране.  
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Според допускане в портфейлната теория, при равни други условия ин-
веститорите предпочитат да не поемат риск. Следователно, при избор между 
два актива с еднаква норма на възвръщаемост, те биха избрали актива с по-
ниско равнище на риск. Доказателството за желанието да се избягва риска е 
прилагането на подходи като животозастраховане, автомобилозастраховане и 
др.  

Купувайки застрахователни продукти, инвеститорите правят премерени 
разходи от определена сума, за да се предпазят от неопределеността. Друго 
доказателство за стремежа да се избегне риска е различната степен на очаква-
ната норма на възвръщаемост от различните ценни книги, носители на съот-
ветно ниво риск.  

За дефиниция на риска може да се приеме следното твърдение: възмож-
ност крайният резултат на инвестицията да се различава от очаквания резул-
тат [5]. 

Съществуват различни типове инвеститори: 
Консервативните инвеститори, избягват риска, намаляват своята очак-

вана норма на възвръщаемост с отчитането на портфейлния риск. Колкото 
по-висок е риска, възприеман от инвеститора, толкова портфолиото става по-
непривлекателно за тях. Портфейлите получават по-високи оценки за полез-
ност от инвеститора при по-високи очаквани възвръщаемости и по-ниски 
оценки, при по-висока летливост.   

Умерените инвеститори вземат решение основно чрез отчитане на очак-
ваните норми на възвръщаемост, като риска е с минимално значение. За този 
инвеститор еквивалентната сигурна възвръщаемост на един портфейл е него-
вата очаквана норма на възвръщаемост.  

Агресивните инвеститори коригират очакваната норма на възвръщаемост 
в посока увеличение, защото те са готови да поемат по-голям риск, това над-
хвърля алтернативата на безрисковата инвестиция.  

Целта е всеки портфейл да бъде оптимален за конкретния инвеститор. То-
ва означава балансиран портфейл с максимална възвръщаемост при опре-
делено равнище на риск.  

Обикновено се използват коефициенти на корелация и ковариация за 
определяне степента на диверсификация на портфолиото. Портфейли от 
активи между, които няма абсолютни стойности на тези коефициенти 
предлагат по-добри възможности по отношение на съотношението риск и 
очаквана възвръщаемост, отколкото отделните съставни ценни книги сами по 
себе си.  

За индивидуалните инвеститори разпределението на активите е основното 
решение, което трябва да вземат [4]. Успехът на всяка стратегия за разпреде-
ление на активите зависи от множество правопропорционално и обратнопро-
порционално свързани променливи. Не е лесно да се установи с точност 
връзката между неопределената възвръщаемост на активите, промяната в 
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пропорциите на класовете активи и различните времеви хоризонти. Възприе-
мат се следните допускания: 

- При равни други условия, в дългосрочен инвестиционен хоризонт, се 
получава по-малко стандартно отклонение по отношение на очакваната нор-
ма на възвръщаемост;  

- При равни други условия, облигациите са с по-ниски нива на възвръща-
емост, спрямо акциите, докато акциите са с по-високо стандартно отклоне-
ние; 

- При равни други условия, разпределението на база фиксирани тегла по-
казва по-добри резултати спрямо съобразяването с инвестиционния хоризонт.  

Ако се възприеме становището, че разпределението на активите обикно-
вено се определя от възвръщаемостта на портфолиото, то степента на успех 
от всяка стратегия за разпределение, също зависи от други свързани промен-
ливи.  

Такива са: разпределение на печалбата между класовете активи, промени 
в пропорциите на възвращаемостта по време на поддържане на портфолиото, 
средната възвращаемост на акциите, облигациите и краткосрочните ценни 
книжа за периода, модела на паричните потоци към или от портфолиото, 
определяне на инвестиционния хоризонт. 

 
6. Заключение 

В България секторът на частното банкиране се намира в началната фаза на 
жизнения си цикъл, като в същото време населението притежава характерис-
тиките на непрофесионалните инвеститори. В тази връзка е необходимо да се 
подчертае, че съществуващото състояние в сектора е съществено предизвика-
телство за политиката на банковите институции. Необходимо е внимателно 
изпълнение на следните компоненти: 

- идентифициране на всички базови характеристики, касаещи вземането 
на инвестиционни решения; 

- сегментиране на инвеститорите в специфични групи с оглед множество 
критерии; 

- определяне на типовете инвеститори, чийто потребности и намерения 
трябва да бъдат задоволени. 

От друга страна, поведението на непрофесионалните инвеститори следва 
да се възприема като важна насока по отношение изграждането на стратегия 
за растеж на банковата институция, а основната й задача, съответно да се 
свързва с проследяването, анализирането и оценяването на тенденциите в 
развитието на потребителската активност. 
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Abstract: The aim of the article is to reveal a faster development of Bulgarian bank system. 
It is owned a huge potential for growing up and progress in still low degree of bank 
intermediation compared to other states in “New Europe”. In the first part are examined 
essences of private banking both in the eyes of investors and in terms of the banking 
institution. It is discussed also evaluation criteria of assets included in the portfolio. In the 
second part is developed several samples of investment portfolios. 
Keywords: investments, portfolio, private banking. 

 
1. Разпределение на активите и културни различия 

Инвеститорите от различните континенти имат множество сходства при 
вземането на решение за разпределение на активите в своите портфейли. В 
същото време, те оперират в различни социални, икономически, политически 
и данъчни среди, което поражда и различия. Според  [3], в САЩ акциите, 
независимо дали са местни или чуждестранни, съставляват 45 % от порт-
фолиото. Във Великобритания акциите наброяват над 72 % от активите; в 
Германия те са едва 11 %, а в Япония – около 25 %. Различията в национал-
ните характеристики могат да обяснят голяма част от спецификите на прила-
ганите портфолио стратегии.  

Страните, характеризиращи се с нова пазарна икономика, каквато е Бъл-
гария, голяма част от средствата не се инвестират, а са под формата на бан-
кови депозити. По-голямата част от спестяванията на домакинствата състав-
ляват инструменти на паричния пазар и депозити, а инвестициите във вза-
имни фондове и други инструменти е нищожен.  

Наблюдават се различни стратегии за разпределение на активите [1, 4, 7]. 
Те варират от методологията за разпределение: като тази, при която от чис-
лата от 100 до 145 се изважда възрастта на инвеститора и се определя про-
порцията за инвестиране в акции до стохастичната оптимизация и анализ на 
сценариите, отчитайки очакваната възвращаемост и корелацията на класовете 
активи.  
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Стратегията за разпределение често се определя на базата на прогнози-
ране на пазарните условия и промените в рисковия профил на инвеститорите. 
В повечето случаи в банките се изграждат и използват препоръчителни разп-
ределения на активите, които имат за цел да инкорпорират своите прогнози 
за равнището на възвръщаемост от включените в тях акции и облигации.  

 
2. Примерни елементи включвани в портфейли при частно банкиране 

Възможностите за разпределение и диверсифициране на активите съг-
ласно рисковия профил на инвеститора не са малко [2, 6]. Безспорно е необ-
ходимо да присъстват няколко компонента каквито са: 

- Разплащателни сметки – най-ликвидната форма за съхраняване на средс-
тва, но в същото време, носещи най-ниска доходност на инвеститора; чрез 
тях могат да се нареждат всички видове операции, допустими от българското 
законодателство; 

- Депозитни сметки – по-ниско ликвидни инструменти, спрямо разплаща-
телните сметки, с по-висока доходност, в зависимост от тяхната срочност; 

- Застраховка живот – съчетава както покриването на застрахователни съ-
бития, така и е инструмент за спестяване. Всяко застрахователно дружество е 
задължено да инвестира определен процент от застрахователната премия 
(математически резерв) в определено съотношение от ценни книжа. На база 
на тези инвестиции се разпределя различна доходност на изтичащите застра-
ховки или при настъпване на застрахователния риск. Тъй като застраховател-
ните дружества са задължени да разпределят определен минимален процент 
доходност, застраховките живот се разглеждат като по-високо доходни инст-
рументи, отколкото депозитните и разплащателните сметки; 

- Взаимни фондове – са фондове за активно управление на финансовите 
средства. Дейността на всеки от договорните фондове, включително управ-
лението на активите му, се осъществява от лицензирано дружество, което е 
поднадзорно на Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество 
инвестира паричните средства от свое име и за своя сметка, чрез разпреде-
ляне на риска и в съответствие с избраната инвестиционна стратегия.  

Съобразно методите на икономическо регулиране каквито са: данъчната 
система на страната, кредитнофинансовия механизъм, митническата система 
и др., се осъществява инвестиционната политика на конкретните инвести-
тори. Основните цели към, които е насочен инвестиционния процес на всеки 
изграден портфейл са: 

1. Постигане на устойчив ръст на инвестициите с цел осигуряване нараст-
ването на стойността на всеки един дял от портфейла; 

2. Постигане на сигурност чрез съобразяване на нивото на поетия риск с 
изградената инвестиционна политика; 

3. Поддържане на достатъчно ликвидни активи в рамките на ограничени-
ята за инвестиране. 
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3. Управление на примерни портфолиа 
При изграждането на индивидуален портфейл на всеки инвеститор е необ-

ходимо изграждането на стратегия съобразена с потребностите. За целта се 
отчитат редица показатели като: инвестиционен хоризонт, пол, образование, 
приходи, опит в инвестирането, предпочитания, краткосрочни, средносрочни 
и дългосрочни планове, толерантност към риск. 

За получаване на пълна информация относно жизнения статус на потен-
циалния инвеститор обикновено в банките се изготвя индивидуален клиент-
ски профил под формата на въпросник. Освен посочените показатели се отго-
варя на въпроси свързани с: 

- цели за постигане чрез инвестицията; 
- сума за инвестиране; 
- мястото, което сумата за инвестиране заема в бюджета на инвеститора; 
- процента от годишния приход, който представлява сумата, която се ин-

вестира; 
- след какъв период от време инвеститорът ще се нуждае от парите, които 

инвестира сега; 
- дали съществуват предпоставки за инвеститора по сношение на предс-

рочна изискуемост на средствата; 
- каква ще бъде реакцията на инвеститора при благоприятно развитие на 

пазара; 
- каква ще бъде реакцията му, ако в краткосрочен период намалението на 

стойността на портфолиото е значително над очакваното и т.н. 
Отговорите от стандартизирания въпросник се обединяват, оценяват и 

анализират, за да се получи точна представа за типа инвеститор. Практика е 
на тази база да се създават и стандартни портфейли.   

 
Примерно портфолио 1. Агресивен инвеститор, който търси растеж. 
 

Инвестиционен хоризонт в години 
 

 

 Рисков профил на инвеститора 

 

Фиг. 1 
 
Портфолиото, което отговаря на потребностите на агресивен инвеститор е 

характерно за човек с високи доходи и дългосрочен хоризонт на инвестиране.  
Разпределението, което може да се направи, е следното: 
- Взаимни Фондове – 40 % 
- Срочен депозити – 50 % 
- Разплащателни сметки – 5 % 
- Застраховки – 5 % 
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Разпределението  отговаря  на профила на  агресивен  инвеститор, търсещ 
висока доходност. Въз основа на постоянните доходи, с които се предполага, 
че разполага, се определя и дългосрочния времеви хоризонт на предложеното 
портфолио. 

 
Примерно портфолио 2. Консервативен инвеститор, търсещ съхраняване 

на стойността на средствата, с които разполага. 
 

Инвестиционен хоризонт в години 
 

 

 Рисков профил на инвеститор 

 

Фиг. 2 
 
Предполага се, че консервативният инвеститор е неопитен клиент с малки 

доходи, единствен издържащ неговото семейството, с краткосрочен хоризонт 
на инвестиране. 

Разпределението, което може да се направи, е следното: 
- Взаимни Фондове – 15 % 
- Срочен депозити – 75 % 
- Разплащателни сметки – 5 % 
- Застраховки – 5 % 
С оглед на финансовите възможности, неопитността на инвеститора, пор-

тфейла, който е формиран е подходящ да удовлетвори краткосрочни планове 
за инвестиция. Набляга се на диверсификацията в по-нискорискови активи, 
съчетани с малък процент високорискови, с цел запазване на първоначалния 
капитал, както и реализиране на минимална печалба.  

 
Примерно портфолио 3. Умерен инвеститор, който търси среден доход. 
 

Инвестиционен хоризонт в години 
 

 

 Рисков профил на инвеститора 

 

Фиг. 3 
 
Предполага се, че инвеститорът е опитен, неутрален към поемането на 

риск, със среден доход, подкрепящ семейство и със средносрочен хоризонт 
на инвестиране. 

Разпределението, което може да се направи, е следното: 
- Взаимни Фондове – 30 % 
- Срочен депозити – 60 % 
- Разплащателни сметки – 5 % 
- Застраховки – 5 % 
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Разпределението е подходящо и отговаря на сравнително опитен и стаби-
лен профил на инвеститора. Средносрочният хоризонт на инвестицията поз-
волява част от средствата да бъдат пренасочени към по-високорискови ак-
тиви, съответно към по-висока доходност, за разлика от предходния инвес-
титор. Отново се залага в по-голямата част от портфолиото на нискорискови 
активи. 

 
Примерно портфолио 4. Умерен към агресивен инвеститор, който търси 

растеж. 
 

Инвестиционен хоризонт в години 
 

 

 Рисков профил на инвеститора 

 

Фиг. 4 
 
Предполага се, че инвеститорът е опитен клиент със средни до високи до-

ходи с независими източници на приходи, среден до дългосрочен хоризонт на 
инвестиране. 

Разпределението, което може да се направи, е следното: 
- Взаимни Фондове – 30 % 
- Срочен депозити – 60 % 
- Разплащателни сметки – 5 % 
- Застраховки – 5 % 
Разпределението отговаря на профила на умерено агресивен инвеститор, 

търсещ доходност, съчетана със сигурността на по-нискорискови активи. 
Възможността на клиента да отдели част от средствата за дълъг период от 
време позволява да се пренасочат част от портфейла в по-високорискови 
активи. 

 
При изготвянето на индивидуалните портфейли на инвеститорите е необ-

ходимо да се има предвид, че те оперират в условия на несигурност. Следо-
вателно биха „играли според правдоподобните си вярвания, където едно 
обективно предположение не е известно и тези правдоподобни вярвания или 
субективни предположения се комбинират точно както обективните вярва-
ния” [5]. Изготвянето на всеки индивидуален портфейл изисква прецизност и 
познаване потребностите на инвеститора, които от своя страна са обосновани 
от неговите финансови и времеви възможности. От друга страна е необходи-
мо да се изчислят съотношенията на показателите риск и очаквана възвраща-
емост на всички възможни портфейли. След определяне нормата на възвръ-
щаемост на портфейла е необходимо да се провеждат периодични замервания 
и да се предприемат навременни мерки за поддържане на определена норма 
на показателите.  
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4. Заключение  
Голяма част от инвеститорите в България все още не са добре запознати с 

термини като финансово планиране, взаимни фондове и диверсификация. Те 
използват предимно депозитите като инструмент за съхраняване и натруп-
ване на техните спестявания. Това ги лишава от възможността да ги управля-
ват разумно и доходоносно, както и ефективно да се предпазват от инфлаци-
ята. Това от една страна има положителни черти, защото българския пазар в 
момента се развива и потенциала от инвеститори, в сравнение със страни от 
Европа и САЩ е много голям.  

Разбира се съществуват и критики към този модел на обслужване, защото 
той е разработен най-вече да удовлетворява нуждите на по-заможни инвести-
тори, които могат да си позволят лукса  за индивидуално отношение. Разра-
ботването на специални продукти изисква влагане на средства от страна на 
банката, което прави тези услуги специални, насочени към определена група 
от клиенти.  

Най-важните стъпки за изграждане професионално портфолио са: опозна-
ване и определяне на профила на инвеститора, съставяне на финансов план, 
съобразен с индивидуалните му характеристики, както и пазарните условия, 
неговата толерантност към риск и бъдещи планове.   
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Abstract.  The report examines the essence of the Keynesian model and the attitude by the 
economic public to the model.  It is reading that in many countries during the Global Crisis 
there was a tendency towards its renaissance.  The author supports the conception that the 
right understanding of this theory is missing in our country not only by its supporters, but 
also by its opponents. 
The report examines the nature of the model and its different varieties: Neo-Keynesian, Post 
– Keynesian and New Keynesian economics. It turns out that in recent years in our country 
along with neoclassical approaches in economic policy some aspects of Keynesianism are 
applied by some governments  and this was relatively successful. 
The general conclusion that the author makes due to the specific conditions in our country 
(monetary board  and highly opened out  economy) is that the possibilities  for applying the 
Keynesian model are limited.  Regardless of their moderate and prudent use both during the 
crisis and revival are proved successful.  
Furthermore, the practice shows that it is perfectly possible to implement the so-called 
“Neoclassical synthesis” - combining of neoclassical economics in content with some 
methods of Keynesian model on a macroeconomics level. 
Keywords: keynesian model, Global Crisis, macroeconomics, multiplier, neoclassical 
theory, neoclassical synthesis. 
 
1.   Въведение 

През последните години, по време на Световната икономическа криза, в 
редица страни, включително и в САЩ, както в медиите, така и в 
литературата, често пъти се говореше за кейнсианска политика и 
кейнсиански модел. Появиха се становища, които предричаха неговото 
завръщане, като теория и като макроикономическа политика [1]. Успоредно с 
това се повдигаха и въпроси относно причините за финансовата криза. 
Според едни икономисти тя се дължи на оттеглянето на държавата от 
регулиране на икономиката. Имаше обаче и твърдения, според което, 
напротив, не оттеглянето на държавата, а някои форми на неправилна 
парична политика стоят в нейната основа [2]. Подобни дискусионни въпроси  
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бяха повдигани и в нашата страна, както от привържениците на 
регулативната намеса, така и от икономисти, имащи неолиберална нагласа. 

Всичко това обяснява защо у нас съществуват две крайно 
противоположни представи относно необходимите практически стъпки за 
излизане от кризата. Но, което е по-интересно, у нас често пъти в някои 
публикации, предимно в медиите, се наблюдават признаци на неправилно 
дефиниране и неточности в разбирането на една или друга икономическа 
теория, включително и на кейнсианската. През последните две десетилетия 
не липсват и случаи в икономическата политика, при които се декларира, че 
ще бъдат използвани постиженията на определена икономическа теория, но 
на практика се прилага пакет от мерки, който или е различен по своя 
характер от това, което е декларирано като теория, или само частично 
съвпадат с официалната парадигма [3]. Често пъти това се дължи както на 
условията, които предоставя конкретната национална икономика, така и на 
действителните нагласи и предпочитания на икономическата публика. 

Ето защо настоящият анализ има за цел да отговори на следните въпроси: 
 1) Кои са по-важните характеристики  на кейнсианската теория 
въобще? 
 2) Какви са особеностите и различията между ортодоксално 
кейнсианство, неокейнсианство, посткейнсианство и нова кейнсианска 
икономика? 
 3) Отговарят ли представите на широката публика у нас на 
действителния характер на кейнсианството като теория и политика, взето 
като цяло? 
 4) Продължава ли и в днешно време еволюцията на тази теория от гл. 
т. на нейните рационални моменти и в какво се изразяват те? 
 5) Прилагана ли е все пак кейнсианска по своя характер политика у 
нас през последните години и какви са били резултатите? 
 
2. Същност на Кейнсианския модел като теория и политика и неговото 
съвременно интерпретиране 
2.1. Основни концепции и стереотипи, характерни за кейнсианството. 
Неокейнсианство и посткейнсианство. Нова кейнсианска икономика 

По-важните концепции, характерни за кейнсианството като теория са 
разгледани още от Дж. М. Кейнс в неговото произведение „Обща теория за 
заетостта, лихвения процент и парите“.  По-късно те са доразвивани от други 
икономисти, както негови последователи, така и негови критици. Основната 
идея, развивана от кейнсианската теория по принцип е, че цикличните 
колебания са присъщи на пазарната икономика, поради което е необходимо, 
освен приемането на ролята на пазара като регулатор на икономическите 
процеси, да се прилага и известна държавна регулативна намеса. Тя обаче се 
свежда само до регулиране на съвкупното търсене, и по-точно – на 
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компонентите, които характеризират вътрешното търсене – C+ I + G. Това 
се отнася както до прилаганата фискална политика, така и до паричната 
политика. При това особена роля се определя най-вече на инвестициите. 
Така се поставя началото на кейнсианския модел, в който, наред с въведените 
редица нови за онова време категории, като пределна склонност към 
потребление, пределна склонност към спестяване, средна склонност към 
спестяване и други, специално  място е отредено на принципа на 
инвестиционния мултипликатор. При него е показана ролята на частните 
инвестиции, чието изменение довежда до изменение на Националния доход, 
което в стойностно отношение  превишава неколкократно изменението на 
инвестициите. Или, казано с други думи, това показва, че: 

1) Ако инвестициите се увеличат с определена сума, това би довело до 
нарастване на Националния доход с няколко пъти по-голяма сума. Това 
обаче е възможно само и единствено при наличие на свободни ресурси, 
както трудови, така и капиталови. 

2) Ако инвестициите се намалят с определена сума, това би довело 
до свиване на Националния доход със сума, която ще я превишава 
неколкократн. 

Въведени са и някои допълнителни понятия и величини. Например 
пределната склонност към потребление на вносни стоки намалява 
инвестиционния мултипликатор като множител. Данъчният мултипликатор 
пък действа винаги с отрицателен знак – например при увеличаване на 
данъците доходите се намаляват със сума, която превишава изменението в 
постъпленията. По аналогичен начин – в посока към намаляване на 
инвестиционния мултипликатор като множител действа и пределната 
склонност към данъчно облагане. Въведен е и мултипликаторът на 
правителствените разходи, при който изменението на правителствените 
покупки довежда до изменение  в същата посока на Националния доход, при 
това със сума, която превишава неколкократно изменението на 
правителственото потребление. Интересно е и проследяването на действието 
на принципа на акселератора, при който съответно изменението на доходите 
в последствие довежда до ново рязко изменение в стойностния размер на 
инвестициите в същата посока. 

С помощта на кейнсианския метод се достига и до извода, че 
мултипликаторът и акселераторът  при определени условия генерират 
нестабилност в икономиката. Това произтича от възможността тяхното 
действие да се редува с положителен и с отрицателен знак, при това - 
неравномерно [4]. Освен това, ако се приложат в условия на икономика, при 
която отсъстват свободни ресурси (ситуация, която съответства на 
неокласическата концепция за икономика на равнище потенциален БВП) те 
не биха могли да предизвикат реален икономически растеж, а единствено - 
ускоряване на инфлацията.  
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С течение на времето кейнсианската икономическа теория преминава 
през известно развитие. Появяват се отделни течения в рамките на това 
направление. Такова е например неокейнсианството. То се развива главно 
след Втората световна война. Основни негови представители са А. Хансен, 
Аба Лернер, Р. Харод, Джеймс Тоубин, Роберт Мъндел, а в по-ново време - 
У. Баумол. Някои неокейнсианци са представители на т. нар. "неокласически 
синтез". Това е теоретично направление, при което се извършва един 
действителен синтез между неокласическата теория (най-вече на равнище 
микроикономика) и някои по-важни аспекти от кейнсианството на 
макроравнище. Представители на неокласическия сентез са Пол Самюелсън, 
Дж. Хикс, Франко Модилиани и др. 

Обикновено на неокейнсианците се приписва създаването на модела на 
антициклична фискална политика, който в течение на дълги години след 
Втората световна война се прилага в страните от Западна Европа. Според 
него по време на низходяща фаза на икономическия цикъл вътрешното 
търсене се стимулира, като се намаляват някои данъчни ставки и се 
реализира леко увеличение на правителствените разходи. При това 
положение се планира известен, макар и  малък бюджетен дефицит. По 
време на подем се препоръчва обратната тенденция, при която има известно 
повишаване на някои данъчни ставки, забавяне ръста на правителственото 
потребление и реализиране на бюджетен излишък. При тази политика се 
разчита основно на мултипликатора на правителствените разходи. В някои 
европейски държави обаче, поради твърде високите публични разходи, в 
течение на времето бюджетният дефицит се превърна в хроническо явление, 
независимо от фазата на цикъла. Това не само че създаде затруднения по 
отношение на ефективността на тази политика, но дори допринесе и за 
известно компрометиране на кейнсианството. Друг е въпросът, че  проблемът 
в случая  не се дължеше на самата  теория. По-късно, до днес включително, 
тази политика продължаваше да се прилага, но с известна модификация. Под 
влияние на неокласическата теория данъчните ставки вече не се  променят в 
зависимост от фазите на цикъла, като обаче продължават да се се планират 
аналогични фискални резултати. Подобни са методите и при паричната 
политика на Централните банки - тя е стимулираща по време на рецесия 
(което задължително предполага по-ниски задължителни минимални 
резерви), и обратно - рестриктивна по време на ускоряващ инфлацията подем 
(тогава съответно  се предполагат високи задължителни резерви и по-висок 
лихвен процент).  

Друго течение на кейнсианската мисъл е посткейнсианството. То се 
стремеше да доразвива учението на Кейнс, като отделяше специално 
внимание на кейнсианската монетарна теория, отхвърляше неутралността на 
парите и ги разглеждаше като ендогенен фактор. В миналото по-важни 
негови представители бяха Пол Дейвидсън, Дж. Робинсън, Джеймс Мийд, 
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Майкъл Калецки и Никола Калдор, а по-късно - Хайман Мински, Сидни 
Вайнтрауб и др. Но докато някога посткейнсианците отделяха твърде голямо 
внимание на критиките срещу неокласическата теория, и проявяваха известен 
интерес към някои по-стари и радикални икономически теории, то в по-късни 
времена техните горепосочени представители критикуваха някои аспекти от 
самото кейнсианство. И макар и оставайки на основните негови позиции, 
насочваха своето внимание в особено голяма степен към тенденциите, 
отразяващи проблемите на финансовия сектор. Тук би било интересно да си 
припомним, че Мински беше икономист, който отдавна предсказа появата на 
сегашната световна криза. И нещо повече - той предвиди, че тя ще започне 
като сериозна финансова криза. 

През последните две десетилетия известна популярност получи т. нар. 
"Нова кейнсианска икономика". В теоретичен аспект тя се появи и се утвърди 
като отговор на възхода на неокласическата теория през 80-те и 90-те години 
след петролните кризи, включително и на макроравнище. Представителите на 
това ново кейнсианско направление се стремят да изградят 
микроикономически основи на кейнсианството [5]. От тази гл. т. те  приемат 
редица аспекти от неокласиката, но същевременно оспорват и някои нейни 
важни моменти, когато става въпрос за съвременен тип икономика. В това 
отношение например е известна тяхната концепция, според която, противно 
на някои неокласически концепции, цените фактически не са гъвкави, а са 
"вискозни", т.е. - лепливи [6]. Като представители тук биха могли да бъдат 
посочени Е. Фелпс, Джордж Акелроф, Джоузеф Стиглиц, Пол Кругман, Бен 
Бернанке, Нуриел Рубини  и др. Особено интересна е позицията на Дж. 
Брадфорд ДеЛонг, който в твърде голяма степен се стреми да съчетава 
принципите на класиката, неокласиката и някои аспекти на кейнсианството. 
Сам той обявява, че е привърженик на пазара и свободната търговия, но 
изпитва влиянието едновременно и на А. Смит, Дж. Кейнс и Андрю 
Шлейфър, а също и на Милтън Фридман. Като цяло, все пак неговите 
възгледи се считат от много съвременни икономисти за нови кейнсиански 
възгледи, подобно на тези на Дж. Стиглиц, Пол Кругман и др. Много са 
интересни концепциите на ДеЛонг относно третата фаза на кризата в 
Еврозоната, както и препоръките, които той предоставя за решаването на 
основния според него проблем - създалият се вече структурен дисбаланс 
мажду икономиките на страните от Северна Европа и тези от Южна Европа 
[7]. Независимо, че те биха могли да бъдат възприети като спорни от страна 
на някои европейски икономисти и политици, те показват, че т. нар. ново 
кейнсианство демонстрира определена еволюция на кейнсианската теория и 
достатъчно висока адаптивност към проблемите на съвременната 
глобализация. 
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2.2. Съвременни представи за модела  у нас сред нагласите на широката 
публика през десетилетията на икономическия преход и през последните 
години. Привърженици и противници на неговото приложение като 
форма на икономическа политика 

 Като цяло може да се констатира, че у нас, поне в повечето случаи, се 
наблюдава известно неправилно разбиране на същността на кейнсианския 
модел. Същото може да се каже и за схващанията относно  неговите реални 
възможности, включително и в условията на българската икономика.  

Така например през годините 2005 – 2008 българската национална 
икономика беше в състояние на подем (следователно – на равнище 
потенциален БВП, или, ако използваме кейнсианската терминология - на 
равнище "пълна заетост"). Постигаше бюджетен излишък и се създаваше 
фискален резерв. Тогава, при тези условия, се появи силен натиск в посока 
към използване на голяма част от излишъка за задоволяване на едни или 
други потребности, в зависимост от различни приоритети. И най-вероятно 
поне част от тях би била осъществена, ако междувременно не се бяха 
появили  разумни предупреждения от страна на ЕС. Тук би било 
целесъобразно да припомним, че от гл. т. на критериите, присъщи на 
кейнсианския модел, се счита за недопустимо да се стимулира на практика по 
този начин вътрешното търсене в условия на подем в икономиката и 
пълна заетост (тогава безработицата беше напълно в рамките на своята 
естествена норма, а инфлацията и без друго се ускоряваше). 

   По-късно, по време на кризата, на власт беше правителство, което 
определяше себе си като дясно. Тогава, от страна на някои среди, най-вече от 
опозицията, се наблюдаваха упреци и твърде критично отношение, при което 
се твърдеше, че цялата политика на правителството, и особено тази на 
финансовия министър, била прекомерно неолиберална. Както ще видим по-
надолу, в действителност се оказва, че напротив – в стопанската политика 
тогава определено присъстваха и някои  подходи от кейнсиански тип. 

   По принцип, още от началото на прехода у нас често пъти обществото 
бе свидетел на неправилно интерпретиране на редица икономически теории 
[8]. Специално по отношение на кейнсианството и на неокейнсианството, и 
тогава, и напоследък, бяха твърде разпространени две основни представи. 
Според първата от тях едва ли не всички проблеми в икономиката на 
България от 1990г. досега са произтичали от обстоятелството, че голяма част 
от правителствата са залагали основно на икономическа политика от 
неолиберален тип. Ето защо, от тази гл. т., на кейнсианството се гледаше като 
на алтернатива, която обаче не се вписваше по правилния начин в познанията 
на значителна част от публиката.  А през последните години, що се отнася до 
примера с гръцката икономика, то, според представителите на тези 
становища,  би следвало да се отчита, че, независимо от проблемите на 
финансовия сектор, в Гърция доходите били далеч по-високи от тези в 
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България. За сметка на това, според тези трактовки, през последните години у 
нас съществува стремеж единствено и на всяка цена към поддържане на 
стабилен финансов сектор. 

 Според другата, диаметрално противоположна по своя характер 
трактовка, напротив, у нас икономическите проблеми, доколкото ги има,  
произтичат най-вече от следните тенденции: 

1) Прекомерно голям относителен дял от БВП се преразпределя чрез 
бюджета. 

2) Работните заплати в публичния сектор са  високи в сравнение с тези в 
частния сектор.  

4) На кейнсианската политика би следвало да се гледа като на политика, 
чийто основен приоритет е твърде голямото, дефицитно изразходване на 
пари.  

5) По време на икономическа криза едно такова „харчене“ би следвало да 
бъде считано за неразумно и недопустимо. Доколкото все пак може да се 
предприеме увеличаване на разходите в публичния сектор, то  би трябвало да 
бъде в условия на подем (или това, което от позициите на кейнсианската 
теория бихме нарекли състояние на "пълна заетост").  

6) Примерът на Гърция показва ясно какви биха могли да бъдат 
последиците от една неразумна фискална политика.  

Изводът, който би могъл да бъде направен, е, че у нас както 
привържениците на приложението на подобен модел, така и неговите 
критици не разполагат с достатъчно познания относно неговата същност, 
като в редица случаи тяхната информация се оказва неточна. Понякога или не 
се споменава името на съответната икономическа теория, или то се използва 
неправилно. Съществува и недостатъчно познаване по отношение на някои 
съществени препоръки на представителите на модела, характеризиращи 
естеството на икономическата политика в зависимост от фазите на 
деловия цикъл. 

 Независимо от  това, както ще видим по-надолу, би било  интересно, ако 
се окаже, че що се отнася до политиците у нас, някои от тях вече са 
използвали определени елементи от кейнсианска по своя характер 
икономическа политика. При това – може да се установи, че те обикновено са 
я използвали правилно, включително и през последните години.  

 
3. Особености на Макроикономическата политика у нас през последните 
години. Неоконсервативна ли беше тя по своята същност 
икономическата политика, или в нея имаше и елементи на 
кейнсианство? 
         Правителството, което управляваше икономиката на България през 
периода 2009 – 2012г., се определяше като дясно. Макар и да не е 
декларирано от негова страна придържане към определена икономическа 
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теория, както посочихме по-горе, то беше подложено на критика, че 
икономическата му политика била в твърде голяма степен неолиберална и 
неподходяща за излизане от икономическата криза тогава. Ето защо би било 
интересно да се опитаме да установим, дали това отговаря на истината.  
          В началото, действително би могло да се каже, че от позициите на 
финансовата система се застъпваха принципи, които би следвало да бъдат 
определени като неолиберални или неоконсервативни. Така например 
първоначална идея беше бюджетът да бъде напълно балансиран. В 
последствие, най-вече по обективни причини, включително и поради това, че 
подобна стратегия се оказа трудна за изпълнение, бе планиран известен 
бюджетен дефицит. Ако бъдем справедливи и изхождаме  от конкретни 
аргументи, се оказва, че през горепосочените години икономическата 
политика би могла да се класифицира като опираща се на т. нар. 
неокласически синтез. Последният, както вече видяхме по-горе, представлява 
съчетаване на принципите на неокласическото направление (главно на 
микроравнище), с някои от тези на неокейнсианската теория (на 
макроравнище).  Като такива в случая биха могли да бъдат посочени някои 
тенденции, при които на практика се изхожда от принципа на 
инвестиционния мултипликатор. Такива са например мерките по  изграждане 
на пътища, магистрали, Софийското метро и др. От тях се очакваше да 
предизвикат оживление в икономиката чрез стимулиране на 
инвестиционното търсене, което пък би следвало да допринесе за ръст на 
БВП. Освен това съществуваше стремеж тези големи инфраструктурни 
обекти да бъдат изграждани главно на основата на средства от Европейските 
фондове. Следователно – от позициите на кейнсианската теория това би 
означавало използване на свободни ресурси, макар и предимно външни. 
Освен това, за разлика от други държави, у нас тогава не се предприе 
намаляване на трудовите възнаграждения в бюджетната сфера (за да не 
се свива допълнително търсенето), нито пък се увеличиха данъчни 
ставки. Имаше бюджетен дефицит, макар и тогава по-нисък в сравнение с 
други страни от ЕС. На лице бе и сравнително висока степен на 
преразпределение на БВП чрез бюджета. Подобна тенденция, поне на теория, 
трудно би могла да се впише в ценностна с-ма, имаща изцяло неолиберален 
или неоконсервативен характер. 

Доколкото все пак присъстваха неолиберални тенденции, те биха могли 
да бъдат определени като неокласически подходи при стопанската политика. 
Това са например твърде ниските ставки при преките данъци, запазването на 
пропорционална скала на облагане, стремежът, насочен към подобряване на 
бизнессредата, стремеж към избягване формирането на висока задлъжнялост, 
инициативата по отношение на пакта за финансова стабилност и др. 
Съществува и известна тенденция в посока към намаляване на колективното 
правителствено потребление. Ако разгледаме неговите индекси (за база 100 
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се вземат разходите от предходната година), установяваме, че за 2010г. 
индексът му е 99,5, а за 2011г. – съответно 98,2. Що се отнася обаче до 
индивидуалното правителствено потребление, то при него имаше известен 
ръст – съответно той е 104,7 и 103,0 

Справедливо би било да се посочи, че и в политиката на БНБ също така 
присъстваха някои неокейнсиански тенденции. Вярно е, че според много 
икономисти,  в условия на валутен борд не би следвало да се говори за 
парична политика. Вярно е обаче и това, че все пак у нас БНБ  може да 
използва един от инструментите на паричната политика - задължителните 
минимални резерви. И тук би било интересно да се отбележи, че макар и тя 
да е институция, независима от правителството, при две различни 
правителства тя реагира адекватно на ситуацията с мерки, които бихме могли 
да определим като кейнсиански по своя характер. Така например при едното 
правителство, в края на фазата на подем, тя увеличи задължителните резерви, 
за да ограничи разширяването на кредитната експанзия. А по време на 
следващото правителство, когато страната вече бе в условия на низходяща 
фаза на цикъла, БНБ намали задължителните резерви, за да стимулира 
кредитораздаването. 

Като цяло може да се каже, че в икономическата политика напоследък са 
присъствали съществени елементи на неокласически синтез, включително и 
на кейнсиански подходи, като важна съставна част от него на макроравнище. 
Като се има предвид ниския растеж, който бе постигнат напоследък, би 
възникнал въпрос дали тези подходи на макроравнище са били ефективни? 
Тук обаче в действителност би трябвало да припомним, че по време на 
кризата безработицата у нас беше значително по-ниска, отколкото в други 
страни. При отсъствие на такава политика е почти очевидно, че тя би била 
далеч по-висока.  

 
4. Заключение 

На основата на извършения анализ биха могли да бъдат направени 
следните изводи: 

1) Засега съществуват основания да се твърди, че в значителна част 
от случаите кейнсианската теория, взета като цяло, обикновено не е 
достатъчно правилно интерпретирана пред икономическата публика.  

2) Като цяло, от гл. т. на резултатите, възможностите на 
макроикономическото регулиране са сравнително ограничени. Независимо от 
това, практиката показва, че дори в условията на съвременната глобализация, 
при наличие на умерена степен на предварителна задлъжнялост, по време на 
циклична криза те могат да изиграят  положителна роля, най-вече в случай,че 
бюджетният дефицит е в рамките на нормата.  

3) Възможностите за приложение на политика от кейнсиански тип в 
условията на българската икономика са ограничени. Това се дължи на 
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валутния борд и на достатъчно високата степен на отвореност на 
икономиката навън. Опитът обаче показва, че, независимо от това, методите 
на регулиране от кейнсиански тип все пак не би следвало да бъдат напълно 
изключени. Това се отнася до изграждането на подходящи инфраструктурни 
обекти по време на криза при наличие на неизползвани ресурси. Добре би 
било също така и за в бъдеще да се залага в известна степен на фискална 
политика от неокейнсиански тип, която да предполага бюджетен излишък по 
време на подем и допустим (в рамките на 3%) бюджетен дефицит по време на 
низходяща фаза на икономическия цикъл.  

4) Макроикономическа политика от кейнсиански тип вече е 
прилагана у нас, включително и съвсем скоро, по време на  кризата. Освен 
това се оказва, че и при условията на българската икономика, както и в много 
други страни, могат сравнително успешно да бъдат съчетавани 
неокласически и неокейнсиански подходи при управлението. 
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Abstract. The particularities of public service "drinking water supply" in terms of the 
production aspect to achieve a balance in the relationship quality – price are discussed. 
Reveals the limited possibilities of centralized water supply to guarantee the quality 
characteristics of drinking water as food. The inelastic nature of the growth of expenses to 
improve the quality of service and the real result in the formation of total marginal price are 
analyzed. The influence of social acceptability modus as a social limiter against monopoly 
increase the price of the service are analyzed.  
Keywords: quality of service, quality indicators, quality of drinking water, cost of service. 
 
1. Въведение 

Качеството на продукта се характеризира с тези негови полезни 
свойства, които определят способността му да задоволява конкретни 
потребности в съответствие с неговото предназначение. Качеството не е 
икономическа категория, но качеството на продукцията е продукт на 
икономиката, резултат от използването на факторите на производството и 
конкуренцията. Качеството се осигурява от страна на предлагането по целия 
път на продукта (услугата) – от нейното проектиране и разработване до 
потреблението. 

Качеството на услугата “питейно-битово водоснабдяване” се 
характеризира от особеностите на предлагания “продукт”. Държавното 
регулиране дефинира обществената услуга „питейно-битово водоснабдяване” 
(ПБВ) като комплекс от показатели, удовлетворявани от специализиран 
оператор. Измерването и оценяването на качеството на предоставяните ВиК-
услуги се осъществява чрез 15 броя показатели за качество, които могат да 
бъдат разделени в следните групи : показатели, отнасящи се до здравния риск 
за потребителя; показатели, отнасящи се до състоянието на водопроводната 
система; показатели, отнасящи се до ефективността от дейността на водния 
оператор (експлоатационни и  финансови); показатели, отнасящи се до 
състоянието на канализационната система; показатели, отнасящи се до 
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екологичния риск за околната среда : качеството на отпадъчните води [1]. 
Това позволява нормативно да се разграничат два подхода за оценка на 
качеството на водата за пиене, свързана с показателя здравен риск за 
потребителя, и качеството на услугата „питейно-битово водоснабдяване”, 
определяща комплексно качеството на дейността на ВиК-оператора. 
 
2. Качество на продукта  

Качеството на продукцията (услугата) е категория, която се дефинира 
като продукт без недостатъци. Според стандарт ISO – 8402 [2], 
качеството като многомерна категория, е съвкупност  от свойства и 
характеристики на продукта, които удовлетворяват съществуващите или 
предполагаемите потребности на потребителите. За количествени оценки на 
качествените характеристики на продуктите се използват научните подходи  
на квалиметрията, базирайки се на факта, че качеството зависи от голям брой 
свойства на разглеждания продукт, които могат да бъдат групирани по степен 
на важност за конкретните условия на използване на продукта и изразени в 
цифров вид. Оценката на техническото ниво на качеството отразява 
материализираните в продукта научно-технически постижения.  В теорията 
на организационното управление, базирано на закономерности в 
променените условия за водене на бизнес, e възприет подхода тотално 
управление на качеството. Включва необходимата организационна 
структура, заедно с всички средства, функции и процеси, насочени към 
управление на качеството. Представлява управленска идеология, 
обединяваща стратегия за управление на организацията, отнасяща се до 
качеството и водещи  информационни технологии. Ръководи се от 
изискванията, заложени в серията стандарти ISO 9001 - 2008 [3]. 
Информационните технологии задължително са базирани на автоматизирана 
система за информационно осигуряване мениджмънта на качеството.  

Институционалният подход, за постигане на качество, чрез вътрешен 
контрол на етапите за постигане на безопасност на храните, е въвеждането на 
системата НАССР. Системата за анализ на опасностите и контрол на 
критичните точки (НАССР) трябва да бъде внедрена и прилагана във всички 
обекти за производство и търговия с храни в България от 1 януари 2007 г. 
Тази система въвежда принципите: анализ и идентифициране на опасностите, 
определяне на критичните контролни точки, определяне на критични 
граници, процедури за наблюдение (мониторинг), коригиращи действия, 
процедури за проверка на действителното изпълнение (верификация), 
процедури за документиране. Включва идентифициране на възможните 
грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки. 
Анализът на опасностите позволява организирането на знанията, необходими 
за създаване на ефикасно съчетание от мерките за контрол.  
 
 

1097

http://tuj.asenevtsi.com/TQM2009/TQM015.htm


3. Особености на продукта 
 
3.1. Вода за пиене – биологични функции на водата 

Водата е средата, в която се извършват процесите на обмяната на 
веществата. Неорганичните йони изпълняват важни за организма функции: 
поддържат киселинно-алкалното равновесие,  поддържат осмотичното 
налягане, поддържат колоидното състояние на цитозола; стабилизират 
белтъчните разтвори; влияят върху активността на ензимите, като по този 
начин регулират скоростта на биохимичните реакции, влияят върху 
белтъчния синтез. Свойствата на водата като разтворител правят възможни 
процесите на храненето. Водата и нейното електрохимично съдържание, 
регулира всички функции на организма. Всяко смущение във водната обмяна 
на веществата поради обезводняване на организма, натрупване на токсични 
отпадъци, както и пиенето на нечиста вода нарушава клетъчната дейност. 
Причинява загуба на електрически потоци и прекъсване на химически 
реакции. Колкото по-чиста и подходяща като носител е водата, толкова по-
ефективно извлича токсините и отпадъците от клетките и тялото като цяло. 
Стойностите на рН в кръвта се поддържат в изключително тесен диапазон от 
7,35 до 7,45. Питейно-битовата вода има неутрална рН 7,0.  
 
3.2. Питейно-битовата вода като храна  

Основната концепция заложена при доставката на «питейно-
битовата» вода е да се гарантира нейната безопасност от страна на ВиК-
оператора. Действията на  органите на санитарния контрол е да се следят 
максимално допустимите вредни количества съдържащи се във водата - да 
не съдържа микроорганизми, паразити, химически, радиоактивни и други 
вещества (по отношение на микробиологичните и химичните показатели) в 
концентрация, които представляват потенциална опасност за здравето на 
човека. Следователно, водата не е годна за пиене само в случаите, когато 
даден показател е над допустимата си стойност. Това означава, че е 
необходимо е да се следят непрекъснато голямо количество показатели, тъй 
като водата е универсален разтворител и трудно може да се гарантира какви 
елементи разтваря по пътя си до потребителя. Чисто математически това е 
допустимо, но от биологична гледна точка, където здравния риск е 
изключително индивидуален показател, това е неприемливо.  
 
3.3. Качество на технологичния процес  

Изискванията към качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели, се определя от разпоредбите на Наредба № 9/ 2001 (ДВ 
30/2001), [4] която заменя  БДС 2823 – 83 „Вода за пиене” [5]. Основната й 
цел е да защити здравето на хората от неблагоприятните ефекти на 
замърсяването на питейната вода, като регламентира изисквания към 
качеството и безопасността й. Теоретично, системите за осигуряване на 
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качество са основани върху постигане на качество чрез управление на 
производствения процес, чрез контрол на качеството върху готовата 
продукция или основани върху постигане на качество чрез разработка на 
нови видове продукция. Изхожда се от постановката, че качеството трябва 
да бъде заложено във всеки елемент на всеки процес.  

ВиК-операторът е организиран като производствено предприятие. 
Преработва, посредством технологичен процес, закупената от Басейновите 
дирекции природна вода (суровина) в годна за човешка консумация питейно-
битова вода. За постигане на качество, чрез управление на производствения 
процес, ВиК-операторът е длъжен да създаде организация на технологичните 
процеси, отговаряща на най-добрите налични технологии. В подготвителната 
фаза ВиК-оператора изследва качествата на природната вода (суровината). 
Извършва контрол върху състоянието на водоизточника: хидрогеоложки 
параметри, локалните експлоатационни ресурси на водоизточника, 
средногодишния експлоатационен дебит, максимално допустимо понижение. 
Обработващата фаза e процеса на трансформация на природната вода в 
питейна. Преди да достигне до потребителите водата подлежи на 
пречистване, за да достигне високите изисквания и норми за качествените 
показатели, заложени в европейското и българско законодателство. За 
достигне на качествените показатели, водата се третира чрез пречистване и 
дезинфекция. Завършващата фаза включва доставката на питейно-битовата 
вода до потребителя, измерването, осчетоводяването и фактурирането на 
услугата. 
 
4. Цена на услугата 

Стандартната представа на потребителя е, че по-високата цена 
означава по-високо качество. Цената се възприема от потребителя като 
вътрешна ценност на продукта, като белег за неговото качество. Една и съща 
потребност може да бъде задоволена в различна степен, което поражда 
възникването на проблема за подобряване на качеството и връзката „качество 
– разходи – цена”.  

Ценовата политика на ВиК-оператора е свързана с формиране на 
единна пределна цена на услугата „ПБВ”. Особеностите на производствения 
процес и институционалните ограничения на централизираното водоподаване 
пораждат трудности при формирането на единна пределна цена. ВиК-
операторите непрекъснато се сблъскват с необходимостта от икономически 
обоснованото определяне на качеството на продукцията и от прилагане на 
метода на стойностното му отчитане в процеса на ценообразуване. Основен 
проблем при ценообразуването на обществената услуга „ПБВ” е различната 
себестойност (производствени разходи) при предоставянето на услугата. При 
разходният подход на ценообразуване, за отправна точка се приемат 
раходите за производство и реализация на продукцията. Тук се прилага 
основно „прогресивна калкулация”, тъй като техниката на ценообразуване е 
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„от разходите към цената” (разходи плюс). Цените, получени чрез 
прилагането им, отразяват условията за производство и реализация на 
продукта.  

Обикновено, всяко населено място се водоснабдява от най-близкия 
източник на природна вода, чийто води отговарят на изискванията за 
качество на природните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване, което предполага различна себестойност на услугата. 
Следователно, ако не се въведе социалният принцип „единни пределни 
цени”, независимо от производствените разходи, би следвало за всяко 
конкретно населено място ВиК-операторът да формира конкретна (различна) 
цена, т.е. индивидуално определяне на цената на услугата. В резултат, ВиК-
операторът би следвало да формира толкова единични цени, колкото е броя 
на населените места. Чрез принципа „единни пределни цени” се намаляват 
големите различия в себестойността на услугата и се реализира конкретна 
социална политика на територията, обслужвана от един ВиК-оператор.  
Върху формирането на „единни пределни цени” за периода до 2006 г., 
определящо е влиянието на субективния фактор (Управителя на ВиК-
оператора). Периодът се характеризира с липсата на държавен регулаторен 
орган (КЕВР) и нормативна рамка (ЗРВКУ [1]). Естественият монополист, 
регионалния ВиК-оператор, не е ограничен от задължението да подготвя и 
защитава бизнес план, и от фундаменталния ценови ограничител „социална 
поносимост” на цената на услугата. 
 
4.1. Влиянието на производствените разходи  върху ценообразуването на 
услугата 

Електроенергията за технологични нужди, като елемент на 
производствените разходи и като качествен показател, отнасящ се до 
ефективността от дейността на водния оператор, оказва 
правопропорционално влияние върху цената на услугата [6]. Степента на 
въздействие на този ценообразуващ фактор зависи от топографските 
особености на региона, обслужван от съответния ВиК-оператор. При разлика 
в надморската височина, гравитачния начин на водоснабдяване снижава 
разходите за електроенергия при водоподаването към потребителите. Би 
следвало, колкото е по-голям броя на селищните райони, водоснабдявани по 
гравитачен начин, толкова производствената себестойност на услугата се 
снижава.  

На национално ниво, съществуват два ВиК-оператора със сравними 
показатели, но с различна топографска характеристика: „ВиК” ООД – Русе и 
“ВиК” ООД – Сливен. „ВиК” ООД - Русе обслужва потребители, 
използвайки 100% помпажен начин за водоснабдяване. „ВиК” ООД – Сливен 
прилага и трите вида водоснабдяване – гравитачно, смесено, помпажно. 
Използвайки разходно-аналитичния метод на ценообразуване, при по-високи 
разходи за електроенергия, би следвало да формира по-висока себестойност 
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на услугата в област Русе. По-високата себестойност,  при равни други 
условия, означава по-висока пределна цена на услугата (табл. 1). 
 

Таблица 1. Средна цена на услугата „ПБВ”, лв/куб.м. 
 

ВиК-оператор 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

ВиК - Русе 0.49 0.63 0.75 0.79 0.84 0.96 
ВиК - Сливен 0.63 0.86 1.04 1.10 1.10 1.10 

Източник : Национален статистически институт 
 
За посочения шестгодишен период реалните средни пределни цени на 

услугата посочват противоположната тенденция. Не съществуват обективни 
икономически предпоставки за по-високата пределна цена, на която 
търговско дружество “ВиК” ООД – Сливен предлага обществената услуга 
„питейно-битово водоснабдяване”, в сравнение с търговско дружество “ВиК” 
ООД – Русе. В случаят, разходите за електроенергия не са съвършено 
еластичен показател, влияещ върху ценовата политика на ВиК-оператора.  
 
4.2. Влиянието на качеството на водата за пиене и здравния риск за 
потребителя върху ценообразуването на услугата 

За повишаване на качеството на питейно-битовата вода като показател, 
отнасящ се до здравния риск за потребителя, е задължително включването на 
операцията „пречистване на природна вода” чрез използване на 
пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) в технологичния процес.  
В България има в експлоатация 49 бр. ПСПВ, 7 бр. ПСПВ са в строителство, 
19 бр. ПСПВ са в проектна готовност, 6 бр. ПСПВ са с предстоящо 
проектиране, а за 10 бр. ПСПВ има нужда от проектиране. Въведените през 
периода 1960-1990 г. в активите действащи ПСПВ, са амортизирани и 
подлежат на рехабилитация и модернизация. Анализът показва, че има нужда 
от изграждане на 35 нови ПСПВ, с което да се осигури питейна вода, 
отговаряща на изискванията за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.  

Използвайки сравнително-аналитичния метод на ценообразуване, 
разглеждаме средните пределни цени на българските ВиК-оператори (табл. 2) 
 

Таблица 2. Средна цена на услугата „ПБВ” в зависимост от  
технологията на пречистване, лв/куб.м.  

ПСПВ 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

чрез  ПСПВ 0.72 0.86 0.93 0.98 1.00 1.02 
без    ПСПВ 0.77 0.93 1.05 1.11 1.15 1.20 

Източник : Национален статистически институт 
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Сравнението показва икономически необоснованата тенденция, 
пределната цена на питейно-битовата вода на местата с изградени 
пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) да е по-ниска от тези без 
изградени ПСПВ. Пречиствателната станция за питейни води е 
хидротехническо съоръжение с висок инвестиционен разход. Като прибавим 
и съпътстващите разходи, свързани с нейното функциониране се получава 
необоснованата ситуация, при която използваната методика за разходно-
калкулационно формиране на цената е неприложима. Неясно е как чрез 
калкулирането на инвестиционни разходи и разходи за функциониране се 
формира по-ниска крайна цена на предлаганата услуга. В случая, 
калкулирането на преки инвестиционни разходи за повишаване качеството на 
изходния продукт не са съвършено еластичен показател, влияещ върху 
ценовата политика на ВиК-оператора.  
 
4.3. Влиянието на  разходите за продажба  върху ценообразуването  
на услугата 

Параметърът “общи загуби” на вода представлява произведената 
продукция от предприятието, но негодна за крайна реализация на пазара 
(брак на продукцията). Предприятието е извършило разходи за 
производството на тази продукция и те участват във формирането на 
себестойността на крайния продукт. В случая, елементът физически загуби в 
показателя «общи загуби» на вода, представлява непоправим брак, тъй като 
продукцията е безвъзвратно нереализуема. Търговските загуби на вода са 
основно в резултат на организационни причини. От икономическа гледна 
точка, търговските загуби се изчисляват по продажна (пределна) цена, докато 
физическите загуби - по себестойност. Търговските загуби на вода включват 
всички видове несанкционирани нарушения на търговските отношения с 
потребителите (вкл. кражби на вода), всички видове неотчетени външни 
потребители, ползващи услугата за непитейни цели (противопожарни нужди, 
поливане на паркове, строителство на сгради и т.н.), всички видове 
неосъществени търговски плащания по доставката на услугата (неплащане на 
сметки). [6]   Определя се с индикатора „процент на събираемост”. Средният 
процент на параметъра «общи загуби» на вода за страната е 60% [7]. 

Използвайки параметричния анализ, разглеждаме отчетните данни на 
оператора  ВиК ООД – Сливен (табл. 3). 

Таблица 3. ВиК ООД – Сливен : отчетни данни  за периода 2000 – 2005г. 
година 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

загуби, 
в % 

 
34.80 

 
48.44 

 
61.39 

 
- 

 
66.25 

 
66.60 

цена,  
лв/куб.м. 

 
0.63 

 
0.86 

 
1.04 

 
1.10 

 
1.10 

 
1.10 

Източник : Бизнес план, ВиК ООД - Сливен 
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   За посочения период, нарастването на общите загуби е 91,38%, и 
паралелното нарастване на цената на услугата 1,75 пъти. В случая, 
параметъра общите загуби на вода са съвършено еластичен показател, 
влияещ върху ценовата политика на ВиК-оператора.  
 
4.4. Влиянието на социалната поносимост на цената на услугата върху 
ценообразуването на услугата 

Ограничаващ фактор при формирането на ценовата политика на ВиК-
оператора е социалната поносимост на цената на услугата ПБВ. В социален 
план е необходимо цената да е достатъчно ниска, за да бъде съобразена с най-
нискодоходните социално-уязвими домакинства.  

За да определи цената на обществената услуга „ПБВ”, ВиК-операторът 
е длъжен да създаде сложен прогностичен модел, свързан с математическо 
формулиране на величини, свързани с бъдещата социална диференциация на 
всички домакинства на територията на даден регион. ВиК-операторът 
разполага единствено с историческа икономическа информация с давност от 
минимум една година. Като се има предвид, че цените на водните услуги, 
посочени в бизнес-плана на дружеството се отнасят за пет годишни бъдещи 
периоди, методиката «социалната поносимост на цената на ВиК-услугите», 
съобразена със средния доход на домакинствата по региони е лишен от съ-
държание. 
 
5. Заключение 

Липсата на дуалистичен подход, свързан с количествена оценка на 
цената на качеството на услугата „питейно-битово водоснабдяване”,  
деформира анализа на факторните влияния и тяхното ранжиране. 
Фундаменталната институционална промяна в Закона за храните [8] не е 
обвързана с качеството на продукта. От 2006г. продукта „питейно-битова 
вода” вече е „храна” и би следвало към него да се прилага концепцията 
НАССР. Качеството на водата за питейни нужди (drinking wаter) би следвало 
да удовлетворява потребности, свързани с биологичната функция на водата и 
да отговаря на показатели, свързани със здравния риск за потребителя.  

Създадена е информационна непрозрачност относно здравните рискове, 
на които са подложени потребителите на услугата „питейно-битово 
водоснабдяване” в РБългария. Законодателят е приел, че тези резултати се 
отразяват в Националната система за качеството на питейните води, която до 
момента не съществува. Гарантиране на биологичните функции на питейната 
вода може да се получи само при бутилираната вода. 

За водата, в нейната технологична функция, не е необходимо 
постигането на  продукт с толкова високо качество. Това би снижило 
разходите, респективно цената на услугата. Държавната регулация не 
диференцира двете функции на водата. В резултат се формират 
противоречиви изисквания свързани със счетоводният подход при 
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формирането на себестойността на услугата, от една страна, и от друга 
връзката „качество - цена” в различните населени места в региона на 
обслужване на всеки ВиК-оператор. Формирането на единни пределни цени 
не позволява да се прояви еластичността на показателите за качество на 
услугата. Това позволява, потребителите получаващи по-ниско качество на 
услугата да субсидират потребителите, получаващи по-високо качество. Не 
са въведени финансови санкции срещу Управител на ВиК-оператор, 
несправил се с високите нива на брак на продукцията.  

Нормативно регламентирания подход социална поносимост на цена на 
услугата като социален ограничител при формирането на единна пределна 
цена е деформиран. Базовият индикатор „среден доход” е социално 
недопустим. Той елиминира изцяло социалната диференциация на 
потребителите на услугата. Изключва се възможността за конкретна 
стратификация на маргинализираните и нискодоходни категории 
потребители.  
 
Литература 
1. Zakon za reguliraneto na vodosnabditelnite i kanalizatsionnite uslugi (Obn. DV. br.18 ot 

25 Fevruari 2005).  
2. ISO 8402:1994 ( http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=20115) 
3. ISO 9001:2008 (http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486) 
4. Naredba № 9 ot 16.03.2001g. za kachestvoto na vodata, prednaznachena za piteino-bitovi 

celi (obn., DV, br. 30 ot 28.03.2001). 
5. Voda za piene, BDS 2823 – 83 (otm.) 
6. ANGELOVA J., Opredelyane na tsenata na elektricheskata energiya, King, S., 2008. 
7. Strategia za razvitie i upravlenie na vodosnabdiavaneto i kanalizaciata v Republica 

Bulgaria 2014 – 2023 (reshenia na Ministerski savet № 269 ot 07.05.2014). 
8. Zakon za hranite (obn., DV, br. 90 ot 15.10. 1999) 
 
 

1104

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=20115
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=46486


ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ: ОЛИГОПОЛНА 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ 

 
WATER SERVICES: OLIGOPOLISTIC 

INTERDEPENDENCE 
 

Yuri Ivanov 
 

Department "Theory of Machines", University of Mining and Geology 
“St. Ivan Rilski”, Bulgaria 

E-mail: ohio@abv.bg 
 
Abstract. The specifics of oligopolistic interdependence of operators in the water sector, the 
possibilities for concerted practice and abuse of a collective dominant position are 
discussed. The specifics of the Bulgarian oligopolistic market for water services are 
analyzed. The concerted practice like a form of collaboration, of operators in the water 
sector, which is looser than a contract or an agreement is analyzed. The national institutional 
approach through the prism of European standards for oligopolistic interdependence of 
operators and possible harmful effects is discussed. 
Keywords: natural monopoly, oligopoly, concerted practice, collective dominant position. 
 
1. Въведение 

Пазари, където оперират малко на брой оператори, непритежаващи 
господстващо положение, които поради характеристики на структурата на 
съответния пазар действат по паралелен начин и в резултат на това 
реализират печалба от тяхната колективна пазарна сила, без за тази цел да са 
сключили договор или да е налице съгласувана практика. Олигополният 
пазар дава на фирмите работещи на него много от предимствата, които има 
монополиста. Тъй като конкурентите са взаимозависими, те трябва да 
съобразяват действията си един с друг, като крайният резултат са цени, които 
са над нивото, на което щяха да бъдат, ако пазара беше конкурентен.  

Проблемът, свързан с олигополните пазари, е в паралелното поведение 
на олигополистите, водещо до липса на ценова конкуренция. Вредните 
ефекти от паралелното поведение на олигополните фирми се дефинират като  
съгласувана практика (чл. 81 от ДЕО) и колективното господстващо 
положение на пазара (чл. 82 от ДЕО) [1]. 

 
2. Олигопол и олигополна взаимозависимост  
Естествен стремеж на всяка компания е да максимизира печалбата си. Тя 

от своя страна е най-голяма, когато пазара е монополен. Монополистът може 
да си позволи да намали обема на производството, като по този начин 
увеличи търсенето на продукта, което в крайна сметка ще доведе до 
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увеличаване на цената. Освен това, незаплашен от действията на 
потенциални конкуренти, монополистът може да експлоатира потребителя 
като формира цени, които не са разходно-ориентирани, като по този начин 
цената, определена от монополиста се превръща в пазарна. Липсата на 
конкуренция способства за икономически неефективни действия на фирмите. 
Когато само няколко фирми се конкурират на даден пазар, имат сходни 
технологии, подобни разходи и общност на интереси, но никоя от тях не 
притежава господстващо положение, тогава те ще действат по паралелен 
начин, за да увеличат печалбата си. Ако не съществува еднородност на 
продукта (услугата) това ще минимизира ефектите от липсата на ценова 
конкуренция. Ограниченият брой на операторите и структурата на 
съответния пазар водят до тяхната олигополна взаимозависимост. 
Необходима е прозрачност относно цените, обемите на производство, 
продажбите и търсенето, за да могат конкурентите бързо и лесно взаимно да 
се наблюдават и да реагират [2, 3].  

Съгласуваната практика е форма на сътрудничество, което не е 
достигнало до такъв етап, че да се приеме наличието на договор. Такова 
взаимодействие се осъществява съзнателно от предприятията, с цел да се 
отстрани всяка несигурност по отношение на действията на конкурентите. 
Основанието за осъждане на такава практика е принципът, че всеки 
икономически оператор трябва сам да определя поведението си на пазара. От 
друга страна, всяка фирма е в правото си интелигентно да адаптира 
политиката си към настоящото и очакваното поведение на своите 
конкуренти, но без да влиза в каквото и да е взаимодействие с тях.  

Едно от обясненията за ценовия паралелизъм е съществуването на 
договор или съгласувана практика между конкурентите. От друга страна, в 
условията на олигопол фирмите са принудени от характера на пазарната 
структура да съобразяват пазарното си поведение един с друг, за да оцелеят 
на пазара. Следователно, трябва да съществуват критерии за отличаване на 
паралелно поведение, резултат от конспирация и такова, наложено от 
пазарните условия. Ценовия паралелизъм е резултат от съгласувана практика, 
тъй като цените са увеличени почти едновременно с един и същи размер.  

Обект на забраната е злоупотребата с господстващо положение, а не 
неговото притежание. В резултат на своята ефективност, доминираща на 
пазара компания не следва да бъде наказвана, освен ако не злоупотребява с 
това си положение. Пазарното господство, като положение на икономическа 
сила, притежавано за определен период от време, което позволява на 
предприятието да бъде независимо от конкурентите, потребителите и 
крайните клиенти и в резултат на това да има възможност да попречи на 
ефективната конкуренция на съответния пазар. Колективното господство на 
пазара се определя като господстващо положение, притежавано от два или 
повече стопански субекта, независими един от друг от юридическа гледна 
точка, които от икономическа гледна точка се явяват или действат заедно, 
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като едно предприятие на определен пазар.  
Теорията за злоупотреба със съвместно господстващо положение може 

да се приложи към поведението на компании, опериращи в олигополен пазар. 
Няма изискване за наличие на договор или съгласувана практика като 
предварително условие за установяване на колективно господство. Може да 
се направи обоснования извод, че в олигопол, конкурентите поради 
взаимозависимостта си, действат паралелно и в крайна сметка се проявяват 
като общ икономически субект. Това не значи обаче, че е налице презумпция 
за съществуване на колективно господство само поради олигополния 
характер на пазара. Трябва да се извърши икономически анализ на 
структурата на пазара и в случай, че се установи, че той е олигополен да се 
провери дали взаимозависимостта на конкурентите е причината те да действа 
като един икономически субект в търговската си политика. 

 
3. Характеристика на българския пазар на водоснабдителни услуги 
На регионално ниво българските ВиК-оператори са местни естествени 

монополисти. Пазарната структура е със строго определен единствен 
продавач, който произвежда продукция без близки заместители. ВиК-
операторът може да задоволи потребителското търсене при по-ниски разходи 
в сравнение с разходите, които биха се получили, ако имаше два или повече 
оператори - конкуренти. Основната причина се крие в икономията от мащаба 
(economies of scale), тъй като естествените монополи в дългосрочен план 
намаляват средните и пределните си разходи за производство. В случаят, 
естественият монопол възниква от свойствата на технологията за 
производство, а не от поведението на конкуренти. Налице са външни ефекти, 
тъй като достъпа на всеки индивидуален потребител до определено благо 
(питейна вода) не може да бъде изключен. 

На национално ниво ВиК-операторите формират олигополен квази-
пазар. До 1989г. обществената услуга «ПБВ» се осигурява от 28 регионални 
ВиК-оператори  със 100% държавно участие, едно от които е собственост на 
общината (софийския ВиК-оператор). Техният териториален обхват съвпада 
с разделението на страната на 28 административни области. В периода след 
1989г. са образувани общински фирми “ВиК”. Те извършват своята дейност 
на територията на съответната община и са на пряко подчинение на 
общинските власти. Мащабът на тяхната  дейност е много малък, за да се 
направят основни изводи за управлението им, но основен недостатък при 
повечето от тях са сравнително малкия брой потребители, които те 
обслужват, в повечето случаи под 50 хиляди жители. Това не позволява те да 
формират достатъчно приходи с цел възвращаемост на необходимите за 
съответната община инвестиции.   

Към 2003г. цялата инфраструктура за водоснабдяване и канализация на 
населените места, която е изградена преди 1998г. е корпоративна собственост 
на търговските дружества “ВиК”. Те биват 13 броя държавни със 100% 
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държавна собственост; 16 броя смесени  с 51% държавна и 49% общинска 
собственост и 20 броя общински със 100% общинска собственост [4]. Към 
2013г. общият брой на ВиК-операторите, които предоставят обществената 
услуга «ПБВ» е 63 [5]. В Стратегията [6] е посочено, че за постигане на 
ефективност и икономии от мащаба, е необходимо изграждане на 
консолидиран отрасъл с най-много 28 регионални ВиК-дружества. В Европа, 
отраслов еталон за оптимален размер на зона на обслужване, е наличието на 
минимум 250 000 потребители на ВиК-услуги.  
 
4. Вредни ефекти на олигополния пазар на национално ниво 

Проблемът, свързан с олигополните пазари, е в паралелното поведение 
на олигополистите, водещо до липса на ценова конкуренция. 
Институционалният модел подпомага функционирането на българския 
олигополен пазар на водоснабдителни услуги. До влизането в сила през 
2005г. на ЗРВКУ [7], Министерството на регионалното развитие е Принципал 
на ВиК-операторите с над 50% държавно участие. Чрез Договора за възлагане 
на управлението на търговско дружество с ограничена отговорност, се 
възлага на Управителя на ВиК-оператора да разработи бизнес-програма за 
развитие на дружеството, а задължение на Принципала е да определи бизнес-
задача на дружеството в съответствие със стратегията за неговото развитие.  

Чрез нормативен подзаконов акт [8, 9] Министерството на регионалното 
развитие (МРР) осигурява прозрачност относно цените, обемите на 
производство, продажбите и търсенето. Този институционален подход 
позволява на операторите бързо и лесно взаимно да се наблюдават и да 
реагират.  

В края на 2006г. ДКЕВР утвърждава първите регулирани цени на ВиК-
услугите. Елемент от процеса на регулиране е ежегодното наблюдение на 
резултатите от дейността на дружествата. ВиК-операторите са разделени в 4 
отделни групи на база резултатите от количествения анализ на годишния 
оборот и дълготрайните активи, по критериите на Закона за малките и 
средните предприятия [8]. Микро ВиК-операторите са дружествата, които 
имат годишен оборот до 1 000 хил. лв. Групата се състои от 19 броя ВиК-
дружества. Малки ВиК-операторите са дружествата, които имат годишен 
оборот до 5 000 хил. лв. и стойността на дълготрайните им активи не 
превишава 10 000 хил.лв. Групата се състои от 17 броя ВиК-дружества. 
Средни ВиК-операторите са дружествата, които имат годишен оборот до 10 
000 хил. лв. и стойността на дълготрайните им активи не превишава 20 000 
хил.лв. Групата се състои от 12 броя ВиК-дружества. Големи ВиК-
операторите са дружествата, които имат годишен оборот над 10 000 хил. лв. и 
стойността на дълготрайните им активи е над 20 000 хил.лв. Групата се 
състои от 11 броя ВиК-дружества [5]. 

 
 

1108



Таблица 1. Групиране на ВиК-операторите  към 31.12.2005 г. 
 

ВиК-оператори общ брой годишен оборот,  
хил. лв. 

микро оператори 19 до 1 000 
малки оператори 17 до 5 000 
средни оператори 12 до 10 000 
големи оператори 11 над 10 000 

Източник: Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 
 

Въздействието върху олигополните пазари на водоснабдителни услуги е 
чрез държавно регулиране, като ценообразуването на олигополните пазари се 
регулира от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
ВиК-операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които 
съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с 
техническа и икономическа част.  Регулаторният орган има за задача да не 
допусне ВиК-операторите да упражняват монополното си положение при 
финансиране на капиталовите и оперативните си разходи. Комисията 
регулира цените на ВиК-услугите, упражнява контрол и налага санкции. 
Въведен е социален ограничител: социална поносимост на цената на услугата 
„питейно-битово водоснабдяване”.  

Чрез национална информационна система би следвало да се осигури 
публичен достъп на потребителите до информация за развитието и 
регулирането на ВиК-услугите в страната, за утвърдените и предлаганите 
цени на услугите от ВиК-операторите, за показателите за намаляване на 
загубите на вода и другите основни показатели, одобрени с бизнес плановете. 
Това позволява паралелно поведение на операторите-олигополисти, 
съгласувана практика без формални договори.  
 

Таблица 2. Средни цени на "питейна вода за населението"  
 

ВиК-
оператори 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

цена, 
в лв. 

 
1,55 

 
1,72 

 
1,81 

 
1,85 

Източник: Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и 
канализацията в Република България 2014 - 2023 

Злоупотребата с колективно господстващо положение по отношение 
на ценовата политика на българските оператори-олигополистите би 
попаднало под ударите на чл. 82 от ДЕО в следните три случая. Когато 
цените са експлоатиращи. Те са такива, когато олигополистите използват 
положението си на господство, за да налагат цени, които потребителите не 
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биха приели в случай, че пазарните условия биха били нормални. Когато 
цените имат за цел да елиминират конкурентите или да не допускат нови 
конкуренти на пазара. Когато цените противоречат на целта за изграждане на 
единен европейски пазар.  
 
5. Заключение 

В законодателството на Европейския съюз няма изрична разпоредба, 
която да регулира поведението на предприятията действащи в условията на 
олигопол. Икономическата наука е нееднозначна относно съществуването, 
съдържанието и проявите на “олигополния проблем”, породен от 
паралелното поведение на олигополистите, както и по отношение на 
негативните последици за потребителите.  

Веднъж осигурили необезпокояваното си присъствие на пазара, 
естествените монополисти нямат особен стимул да правят иновации и да 
подобряват качеството на услугите си, нито на обслужването, тъй като 
приходите им са гарантирани независимо от това какво качество предлагат. 

Подходът на Европейската комисия е да ограничи възможностите за 
реализиране на монополни печалби в полза на олигополистите. Паралелното 
повишаване на цени, които са експлоатиращи, антиконкурентни или 
противоречат на целта за създаване на единен европейски пазар, може да 
бъде санкционирано като злоупотреба със съвместно господстващо 
положение. Европейската комисия е оправомощена да блокира 
концентрации, които биха довели до установяване на колективно господство 
като резултат от създадена в следствие на концентрацията олигополна 
структура на пазара.  

Това обяснява нуждата от регулация на естествените монополи. 
Регулацията обаче, далеч не е всесилна, нито достатъчно ефективна и 
резултатите от нея не могат да се сравняват с тези, оказвани от естествените 
пазарни механизми. Единственото, което държавата може да контролира, са 
крайните цени за потребителите, но тя не може да задължи операторите да 
подобрят качеството на услугата.  

Опити в тази насока могат да се правят с периодично въвеждане на по-
високи стандарти и изисквания, но липсата на реална алтернатива, която да 
се приложи, ако естественият монополист не ги спазва, поставя под съмнение 
успеха на този подход. 

От друга страна, не следва операторите да бъдат наказвани, когато се 
държат икономически рационално. Теоретично, там където съществуват 
икономии от мащаба и операторите биха станали икономически неефективни 
в следствие на деконцентрацията на пазара, би могло да се прилага 
регулаторния подход. Той включва утвърждаване на цените от държавен 
орган, като на операторите се предоставя възможността да доказват 
икономически обоснованите си разходите си и да реализират печалба до 
определен размер. Така, без да е необходимо да постигат мълчалива 
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координация и да повишават необосновано цените, операторите следва да 
оптимизират разходите, за да увеличат печалбите от дейността си. Проявява 
се способността на естествения монопол да снижава разходите при 
увеличаване на продукцията и да произвежда по-ефективно, отколкото в 
ситуация на конкуренция. 
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Abstract. The article dealt with two main methods and indicators for the economic 
evaluation of the effectiveness of the investment project - static and dynamic, as defined 
price range of heat and electricity cogeneration, so that the project can be economical 
profitable. Technical-economical analysis of the installation is based on invoiced heat and 
electricity at: 1) 100% collection of receivables from the Company's heat and electricity; 2) 
100% collection of electricity and 70% heat collection. Examined are weaknesses that the 
company will try to correct, and as for potential threats - can be planned risks. 
Keywords: electricity heat, static methods, dynamic methods.  
 
1. Въведение 

Оценката на инвестиционните проекти на енергийни обекти на базата на 
анализ на енергийната, екологичната и икономическата ефективност е от 
съществено значение при доказване целесъобразността на тяхното 
внедряване и жизнен цикъл на експлоатация [1]. 

По своята същност, комбинираното производство на топлинна и 
електрическа енергия  /КПТЕЕ/ представлява едновременното производство 
на топлинна и електрическа енергия, протичащо в рамките на един процес 
[2]. При използването на топлинната енергия, като резултат от 
производството на електрическа енергия, производителите на КПТЕЕ 
обикновено трансформират около 75-80% от горивото в използваема енергия, 
а при най-съвременните инсталации ефективността надхвърля 90% 
/коефициентът на ефективност на лигнитните централи от комплекса Марица 
Изток е в диапазона 0,3-0,35/. 

По тази причина от 2004 г. Европейският съюз /ЕС/ води политика за 
подкрепа на използването на потенциала на комбинираното производство в 
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страните-членки и по-конкретно за развитието на високоефективно 
комбинирано производство. Съгласно дефиницията, едно производство на 
топлинна и електрическа енергия може да се определи като високоефективно 
ако икономията на първични енергоносители годишно е по-голяма от 10% в 
сравнение с разделното им производство.  

Цел на настоящата разработка е да се разгледат две основни групи 
методи и показатели за икономическа оценка на ефективността на 
инвестиционния проект – статични и динамични при предварително 
определен ценови диапазон на топлинната и електрическата енергия от 
комбинирано производство.  

Подходът към поставения проблем за решаване следва основния 
принцип на инвестиционния мениджмънт – генериране на максимални 
приходи. В този смисъл увеличаването на фирменото богатство е от 
първостепенен интерес, както за преките ръководители, така и за 
акционерите и чуждите инвеститори. 

 
2. Инвестиционни решения свързани с инвестиционния проект и 
определяне на релевантните парични потоци 

Инвестиционните решения изискват анализ на: 
- Бъдещи парични потоци; 
- Несигурност на бъдещите парични потоци; 
- Стойност на бъдещите парични потоци. 

Когато се разглеждат съществуващите възможности за инвестиции, 
целта е да се откроят тези проекти, които ще увеличат максимално приходите 
за бизнес организацията /БО/.  Или, при анализа се оценява с колко ползите 
от един проект надвишават разходите по него. Ползите представляват 
бъдещи парични потоци, породени от инвестицията. Разбира се, трябва да се 
има предвид, че бъдещето е несигурно, което води и до несигурност на 
бъдещите парични потоци. Следователно, за да бъде смислена оценката на 
инвестицията във връзка с поетия риск, трябва правилно да се представи 
доколко реалните парични потоци ще се различават от очакваните, както във 
времеви аспект, така и по отношение на размера им [3, 4]. 

Съществен момент при оценката на бъдещите парични потоци на 
инвестиционния проект е да се дефинират кои са релевантните парични 
потоци, които ще бъдат анализирани, оценени и взети под внимание при 
вземане на инвестиционното решение. Точното дефиниране на това кои 
парични потоци са релевантни за вземане на решението и кои не, е ключов 
момент за вземането на вярно инвестиционно решение и предпазва от 
погрешна оценка на анализираната инвестиция. Ефектът от вземането на 
дадено инвестиционно решение се състои в промяната на текущите и 
бъдещите парични потоци на БО. Кои обаче са релевантните за вземане на 
инвестиционното решение парични потоци? Водещият принцип е достатъчно 
ясен: „Релевантни са тези парични потоци, които са директна последица от 
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решението да се приема определена инвестиция, т.е. всички парични потоци 
на БО, които се променят вследствие на инвестиционното решение” [1]. 
Концепцията за релевантните парични потоци е изключително важна, тъй 
като всички парични потоци, които съществуват и ще продължат да 
съществуват, независимо дали инвестицията е предприета или не, не са 
релевантни за анализа и не следва да бъдат вземани под внимание.  

Оперативните парични потоци показват начина, по който се получават 
нетните парични потоци, използвани при оценяването на проекта. 
Следователно, оперативният паричен поток представлява нетния доход от 
дейността на БО при производството и продажбата на продукцията му, 
получен като разлика от потоци на приходите и разходите през периода на 
експлоатация на обекта до края на приетия икономически живот [3]. 
 
3. Технико-икономически анализ на инсталацията за комбинирано 
производство 

Технико-икономическият анализ е разработен на база на: 
- Фактурирана топлинна и електрическа енергия при 100% 

събираемост на вземанията; 
- Фактурирана електрическа енергия при 100% събираемост на 

вземанията от продажба на произведена електрическа енергия и 
70% годишен процент на събираемост на вземанията от 
произведена топлинна енергия. 

Всеки от горните два варианта е разработен в три отделни 
подварианта със заложени следни ценови нива на електрическа и топлинна 
енергия в тях: 

- Заложени: Преференциална цена на електрическата енергия, 
произведена по комбиниран начин и Пределна цена на 
топлинната енергия с топлоносител гореща вода, определени от 
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/; 

- Заложени: Цена на произведена електрическа енергия по-ниска 
от преференциалната и Пределна цена на топлинната енергия, 
определена от КЕВР, за които нетната сегашна стойност е равна 
на нула, NPV=0 и вътрешна норма на възвръщаемост равна на 
сконтирането, IRR = 8% = r /лихвен процент/; 

- Заложени: Индивидуална цена /цена без преференции/ на 
електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, 
определена от КЕВР и Пределна цена на топлинната енергия с 
топлоносител гореща вода, произведена по комбиниран начин. 

   Техническите показатели на инсталацията за комбинирано 
производство необходими като изходни данни за оценка на 
икономическата ефективност на проекта са представени в таблица 1. 
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                           Таблица 1. Технически показатели на когенерационната инсталация 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Режим А Режим Б Режим 
В Общо 

  Отоплителен   Целогодишен Летен Total 
Гориво (kg/s)   0,154   0,15 
Топлинна мощност (MW)   2,771   2,77 
Електрическа мощност (MW)   2,874   2,87 
Работни часове   8 400   8 400 
Изразходвано гориво (kg) 0 4 663 243 0 4 663 243 
Произведена топлинна енергия 
(MWh) 0 23 276 0 23 276 

Произведена ВЕКП-ел.ен. (MWh) 0 24 138 0 24 138 
 

Цената на топлинната енергия /без ДДС/ и цените на електрическата 
енергия /без ДДС/, действащи към настоящия момент и определени от КЕВР, 
чието правомощие е ценовото регулиране съгласно българското 
законодателство са: 

- Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 
за крайния клиент – 79,89 лв./МВтч; 

- Преференциална цена на електрическата енергия от комбинирано 
производство, продадена на електроразпределителното дружество 
– 236,66 лв./МВтч; 

- Индивидуална цена на електрическата енергия от комбинирано 
производство, продадена на електроразпределителното дружество 
– 154,66 лв./МВтч. 

Приходите от продажбите на енергиите са разгледани в дългосрочен 
период от 25 години, съобразно жизнения цикъл на инсталацията, 
производството на топлинна и електрическа енергия, загубите на енергии, 
консумацията на топлинна и електрическа енергия за собствени нужди, 
събираемостта от продажбите на топлинна и електрическа енергия, като е 
отчетена и инфлацията.  

Експлоатационните разходи по проекта включват всички текущи 
разходи, свързани с производството на предлаганите от БО продукти, в т.ч. 
топлинна и електрическа енергия.  Тези разходи са: Разходи за амортизация; 
Разходи за гориво; Разходи за консумативи – масло, реагенти и др.; Разходи 
за експлоатация и поддръжка – планови и текущи ремонти – 9% от 
инвестицията и Разходи за персонал. Те са разгледани в 25 годишен период. 

Чрез базата данни за инвестиционните разходи, експлоатационните 
разходи и приходите, които ще се генерират от изграждането на 
когенерационната инсталация, са определени паричните потоци от дейността 
на БО за описаните по-горе шест варианта при 25 годишен жизнен цикъл на 
инсталацията. Заложените амортизационни отчисления възлизат на 4% от 
инвестицията за съответния период. БО има задължения към държавата в 
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размер, регламентиран от Закона за корпоративното подоходно облагане 
/ЗКПО/, възлизащ на 10% от брутната печалба. 

 
3.1. Динамични методи за оценка на инвестиционния проект 
3.1.1. Коефициент на NPV /NPVQ/ – този коефициент отразява 
отношението между нетната сегашна стойност /NPV/  и общия размер на 
инвестицията /ICF/. 

ICF
NPVNPVQ =  

Резултатите от определянето на коефициента на нетната настояща 
стойност при разглежданите ценови нива на електрическата енергия от 
преференциална до индивидуална цена и пределна цена на топлинната 
енергия, са представени в таблица 2.  

 
Таблица 2 

 
ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 100% топлинна енергия и 100 % ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 

лв./MWh Ц  електрическа енергия =162,34 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=293,66лв. 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=162,34лв. 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
 

ЕЕ=154,89лв. 
2 300 813 4,79 2 300 813 0 2 300 813 -0,46 

ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 70% топлинна енергия и 100% ел.енергия) 
Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 

Всички изходни данни Ц  

електрическа енергия =239,66 лв./MWh Ц  електрическа енергия =181,80 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=293,66лв. 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=181,80лв. 
Инвестиционни 
разходи 

QNPVТЕ =79,89лв
 

ЕЕ=154,89лв. 
2 300 813 3,58 2 300 813 0 2 300 813 -1,67 

 

3.1.2. Вътрешна норма на възвръщаемост /IRR/ - определена е IRR за 
описаните шест варианта на ценови нива при съответната събираемост 
на вземанията, по известната формула, показана по-долу: 

( ) 







+

−+=
21

1
12 NPVNPV

NPVrrrIRR   [%] 

 Резултатите са представени в таблица 3. 
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Таблица 3  
 

ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 100% топлинна енергия  и 100 % ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 

лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =162,34 

лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 

IRR ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=293,66лв. IRRТЕ =79,89лв

ЕЕ=162,34лв IRR ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=154,89лв. 

46,75% 8% 2,75% 
ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 70% топлинна енергия и 100% ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 

лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =181,80 

лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 

IRR ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=293,66лв. IRRТЕ =79,89лв

ЕЕ=181,80лв IRR ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=154,89лв. 

37,35% 8% 0% 
 

3.1.3. Индекс на рентабилност – представените резултати от този 

коефициент са посочени в таблица 4, използвайки също така добре 

известният израз: 

( )
ICF

r-1
OCF

1
∑
==

n

t
t
t

PI  

Таблица 4 
 

ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 100% топлинна енергия и 100 % ел.енергия) 
Ц  топлинна енергия =79,89 лв. Ц  топлинна енергия =79,89 лв. Ц  топлинна енергия =79,89 лв. 

Ц  електрическа енергия =239,66 лв. Ц  електрическа енергия =162,34 лв. Ц  електрическа енергия =154,89 лв. 
Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=293,66лв. 
Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=162,34лв. 
Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=154,89лв. 
2 300 813 5,79 2 300 813 1 2 300 813 0,54 

ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 70% топлинна енергия и 100% ел.енергия) 
Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 

Ц  електрическа енергия =239,66 
лв./MWh Ц  електрическа енергия =181,80 лв./MWh 

Ц  електрическа енергия =154,89 
лв./MWh 

Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=293,66лв. 
Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=181,80лв. 
Инвестиционни 
разходи 

PIТЕ =79,89лв
                  

ЕЕ=154,89лв. 

2 300 813 4,58 2 300 813 1 2 300 813 -0,67 
 

Инвестиционният проект е икономически ефективен спрямо този 
показател в ценовия диапазон на цена на електрическата енергия от 239,66 
лв. /преференциална цена/ до 162,34 лв. /индивидуална цена/ при 100% 
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събираемост на електрическата и топлинна енергия и от 239,66 лв. 
/преференциална цена/ до 181,80 лв. /индивидуална цена/ при 100% 
събираемост на електрическата и 70% събираемост на топлинна енергия. 
 

3.2. Статични методи за оценка на инвестиционния проект 
3.2.1. Срок на откупуване на инвестицията – PBP 

В следващата таблица 5 е представен периода на изплащане на 
инсталацията за комбинирано производство от регулираните ценови нива на 
електрическата енергия и пределната цена на топлинната енергия, при 
съответната събираемост. 

Таблица 5 
 

ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 100% топлинна енергия  и 100 % ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 
лв./MWh Ц  електрическа енергия =162,34 лв./MWh 

Ц  електрическа енергия =154,89 
лв./MWh 

PBP ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=293,66лв. PBPТЕ =79,89лв

ЕЕ=162,34лв PBP ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=154,89лв. 

2,27 год. 11,42 год. 18,56 год. 
ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 70% топлинна енергия и 100% ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 
лв./MWh Ц  електрическа енергия =181,80 лв./MWh 

Ц  електрическа енергия =154,89 
лв./MWh 

PBP ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=293,66лв. PBPТЕ =79,89лв

ЕЕ=181,80лв PBP ТЕ =79,89лв
 ЕЕ=154,89лв. 

2,89 год. 11,42 год. 25 год. 
  
От таблицата е видно, че периодът на изплащане за БО настъпва на 

третата година. От гледна точна на протичане на инвестиционната дейност 
този период се явява благоприятен, тъй като проектът е изпълнен много 
преди края на жизнения цикъл на инсталацията. При пределна цена на 
топлинната енергия и цена на електрическата енергия без преференция, т.е. 
индивидуална, периодът на изплащане за БО ще бъде незадоволителен и 
неефективен. 

3.2.2. Средна норма на рентабилност /ARR/ - този показател е 
реален паричен процентен израз за увеличение на фирменото 
богатство. 

 

таинвестициянаразмерСреден
печалбанетнаСредна

=ARR   [%] 

Стойността на ARR за разглеждания ценови диапазон е посочена в 

таблица 6.    
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Таблица 6 

 
ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 100% топлинна енергия  и 100 % ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 

лв./MWh Ц  електрическа енергия =162,34 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 
ARR ТЕ =79,89лв

 ЕЕ=293,66лв. ARRТЕ =79,89лв
ЕЕ=162,34лв ARR ТЕ =79,89лв

 ЕЕ=154,89лв. 
58,20% 10,46% 5,86% 
ЦЕНОВИ НИВА (събираемост 70% топлинна енергия и 100% ел.енергия) 

Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh Ц  топлинна енергия =79,89 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =239,66 

лв./MWh Ц  електрическа енергия =181,80 лв./MWh 
Ц  електрическа енергия =154,89 

лв./MWh 
ARR ТЕ =79,89лв

 ЕЕ=293,66лв. ARRТЕ =79,89лв
ЕЕ=181,80лв ARR ТЕ =79,89лв

 ЕЕ=154,89лв. 
46,18% 10,46% > 0% 

 
От получените резултати се вижда, че при регулиран пазар, съответно 

преференциална цена на електрическата енергия и индивидуална цена на 
топлинната енергия и 100% събираемост от продажби, числото е много близо 
до IRR. За 25 годишния жизнен цикъл на инсталацията то превишава 
значително границата от 4%. При една добра маркетингова политика, БО ще 
възвърне реално вложените средства много преди края на инвестиционния 
хоризонт. Стойността на ARR при същите регулирани цени, но при 70% 
събираемост от топлинна енергия е аналогична. За стойността на ARR при 
цени на електрическата енергия без преференция се вижда, че изграждането 
на инсталацията е неефективно. 
 
4. Изводи и препоръки 

От така представените показатели и резултати от направените 
изчисления, могат да се направят някои по-основни изводи, произлизащи от 
всеки един от показателите. 

1/ Нетната настояща стойност на инвестиционния проект при 
преференциална цена на електрическата енергия и пределна цена на 
топлинната енергия е висока и за двата вида събираемост. Тя е гарант за 
просперитет при реализация на инвестиционния проект и реално изпълними 
цели в маркетинговата и производствената сфера. 
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Фиг. 1. NPV при ценови нива на енергията 

В ценовия диапазон от преференциална до индивидуална цена на 
електрическата енергия и пределна цена на топлинната енергия, проектът е 
икономически изгоден при стойност на показателя по-голям от нула, като 
неговата максимална стойност води до повишаване благосъстоянието на 
акционерите.  

При 100 % събираемост на вземанията от топлинна и електрическа 
енергия нетната настояща стойност е по-голяма от нула за цена на 
електрическата енергия по-голяма от 162,34 лв./MWh. При събираемост от 
електрическа енергия 100% и 70% от топлинна енергия, проектът е 
икономически изгоден при цена на ел.енергия над 181,80 лв./MWh (фиг.1). 

2/ Вътрешната норма на възвръщаемост при преференциална цена на 
електрическата енергия превишава далеч дисконтовия процент, което 
гарантира стабилност дори и при сериозни финансови сътресения, каквито са 
налице в момента. При цени на електрическата енергия под 
преференциалните, нормата на възвръщаемост пада, като при цена на ел. 
енергия - 162,34 лв./MWh, (100% събираемост на топлинната и електрическа 
енергия) тя е равна на дисконтовия процент, което означава, че при цени по-
ниски от тази, проектът е икономически не ефективен. Съответно при 
събираемост 100% ел. енергия и 70% топлинна енергия и цена на ел. енергия 
- 181,80 лв./MWh, дисконтовия процент е нула и проектът е икономически 
ефективен над тази цена на електрическата енергия. 

3/ Периодът на изплащане на инвестиционния проект при 
преференциална цена на електрическата енергия и пределна цена на 
топлинната енергия покрива около 12% от инвестиционния хоризонт. При 
цени клонящи към индивидуалната цена на електрическата енергия, периодът 
на изплащане на инвестиционния проект покрива до 80 % от инвестиционния 
хоризонт при 100% събираемост на електрическа и топлинна  енергии и 
близо 100% при 70% събираемост от топлинна енергия и 100% събираемост 
от електрическа енергия. Въпреки недостатъците си, този показател, 
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съпоставим с останалите показатели, е гарант за сигурно и голямо 
увеличение на фирменото богатство. 

4/ Близката стойност на дисконтовия период на изплащане с неговата 
недисконтирана стойност дава да се разбере, че БО зависи слабо от времевата 
стойност на парите, с оглед натрупаните парични потоци и ниския 
инвестиционен хоризонт.  

5/ Средната рентабилност доказва, че дори сама по себе си счетоводната 
печалба е достатъчна, за да осигури реализирането на поставените 
инвестиционни цели в случаите на преференциална цена на електрическата 
енергия и пределна цена на топлинната енергия. При ценови диапазон на 
електрическата енергия по ниски от преференциалната цена на 
електрическата енергия, средната рентабилност намалява /фиг. 2/.  

 

 
 

Фиг. 2. Средна рентабилност на проекта  
 

Чрез така определените парични потоци са оценени показателите за 
икономическата ефективност на инвестиционния проект за съответните шест 
варианта на финансовия модел при разглежданите ценови нива на 
топлинната и електрическата енергия. Чрез динамичните и статичните 
методи се определи ценовия диапазон за продажба на електрическата енергия 
от комбинирано производство при фиксирана пределна цена на топлинната 
енергия, в който е икономически ефективно изграждането на инсталацията за 
комбинирано производство.  
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Abstract. Bulgarian electricity market has been fully liberalized since 1 of July 2007. That 
means that each user has a legally rights to choose a provider and access to the network for 
the electricity transmission to the place of consumption. These users, which are on the open 
market, need to negotiate the price of electricity alone and to plan on hourly basis quantities 
to consume. Any inaccuracy takes them on the balancing market, where prices for shortage 
and excess are quite favorable compared to the market. Good solution for those users to 
optimize their costs for electricity is participation in balancing groups’ /BG/. The 
introduction of the BG is one of the steps for the liberalization of the energy market in 
Bulgaria, whose ultimate goal is to give to consumers’ maximum choice and opportunity to 
optimize costs of imbalances by transferring the responsibility for balancing to the balance 
group coordinator /BGC/. BGC is required to determine the method of distribution of total 
unbalance between members and the price of balancing energy in the group. This implies 
developing and testing different methods of distribution imbalances and choosing the most 
effective profile of balancing group.   
Keywords: Electricity, Balancing Market, Balancing Group /BG/, Balance Group 
Coordinator /BGC/, Management Methods for Balancing Groups. 
 
1. Въведение 

Либерализацията на енергетиката, разбирана като разширяване и 
постепенно отваряне на пазара за все повече консуматори, е неразделна част 
от концепцията за изграждане на интегриран европейски енергиен пазар. 
Пълното либерализиране и интеграция на националните енергийни пазари в 
един, и безпроблемното функциониране на европейския балансиращ пазар 
протичат с различни темпове сред страните от Европейския съюз /ЕС/ и в 
частност в България. Целта на ЕС e да се постигне хармонизираност в 
правилата за търговия с ЕЕ, ценообразуването и цялостната енергийна 
политика [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

Членството на Република България в ЕС постави нови и изключително 
съществени предизвикателства пред електроенергийния ни сектор. 
Съществена роля в преструктурирането на пазара за ЕЕ играе националния 
енергиен регулатор, чиято основна задача е да напътства, регулира и 
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наблюдава процесите на либерализация и насърчаване на конкуренцията [10, 
11]. 

Пазарът на ЕЕ в страната е в процес на поетапна либерализация, която 
започна през 2004 г. и продължава и до днес. Той се състои от два сегмента – 
сегмент с регулирани цени и сегмент със свободно договорени цени или 
т.нар. свободен пазар. На регулирания сегмент цените се определят от 
Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, а потребителите се 
обслужват от крайните снабдители на териториален принцип и не са 
задължени да сменят своя доставчик на електрическа енергия. Към 2014 г. 
този сегмент включва битовите потребители и стопанските потребители, 
присъединени към разпределителни мрежи ниско напрежение /НН/ [4, 12, 
13]. 

Към 1 юли 2014 г. на свободния пазар са вече всички потребители, 
присъединени към мрежата на високо /ВН/ и средно напрежение /СН/, както 
и такива на ниско напрежение /НН/, но с над 100 кВт инсталирана мощност. 
Тези потребители ще трябва да договарят ЕЕ по свободно договорени цени и 
да планират сами на почасова база количествата, които ще потребяват. 
Недостигащите количества по двустранните договори се купуват, а 
излишъците се продават на балансиращия пазар, организиран от 
Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Балансиращият пазар е 
централизиран и на него ЕСО купува и/или продава електрическа енергия 
от/за търговските участници с цел да балансира отклонението от 
планираните/договорените графици за производство и потребление на ЕЕ 
[14, 15]. 

На свободния сегмент клиентите сами могат да договарят цените, както 
и да сменят своя доставчик на ЕЕ без географското им разположение да 
влияе на това. 

Всяка неточност между планираните и реално потребените количества 
ЕЕ отвежда потребителите на балансиращия пазар, където цените за недостиг 
са значително по-високи, респ. цените за изкупуване на излишък значително 
по-ниски от пазарните. Добро решение за тези потребители да оптимизират 
разходите си за ЕЕ е като участват в балансираща група /БГ/. 

Чрез участието си в БГ потребителите имат максимален избор и 
възможност за оптимизиране разходите за небаланси чрез прехвърляне на 
отговорността за балансиране на Координатор на балансираща група /КБГ/.  

КБГ има пълната свобода да разработи свои общи принципи за 
разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група, които 
разбира се подлежат на одобрение от КЕВР, да определи метод за 
разпределение на общия небаланс между отделните членове, както и цените 
на балансиращата енергия в групата. Това предполага разработване и 
тестване на различни методи на разпределение на небалансите и избор на 
най-ефективния за профила на балансиращата група [14,16, 17, 18, 19, 20].  
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2. Разработване на динамичен метод за управление на балансираща 
група - Метод с вътрешна референтна цена 

Въвеждането на балансиращите групи е една от стъпките за 
либерализация на енергийния пазар в България, чиято крайна цел е 
потребителите да имат максимален избор.  

Потребителите се стремят да сключват договори с графици за доставка 
на количества енергия, максимално близки до очакваното им потребление, а 
производителите трябва да произведат тези договорени според графиците 
количества. Когато се появи несъответствие между заявените количества 
енергия и фактическото потребление или производство в електроенергийната 
система, се включва пазарът на балансираща енергия, на който се уреждат 
небалансите. 

Небалансите всъщност са отклоненията между планираното и реално 
потребеното количество ЕЕ от търговските участници и се изчисляват за 
всеки период на сетълмент, т.е. определен период, за който ЕСО прилага 
система за индивидуално изчисляване на отклоненията на реално 
потребената или произведена ЕЕ от договорените количества. 

Потребителите и производителите на ЕЕ, участващи на балансиращия 
пазар ще трябва много точно да планират производството и потреблението на 
ЕЕ, за да не реализират небаланси или да минимизират разходите за тях. 
Отговорността за балансиране е индивидуална за всеки търговски участник, 
но може да се прехвърли към лицензиран и регистриран КБГ [21, 22, 23].  
Обединяването на членовете в БГ е агрегиране на профили на потребление с 
различна форма, при което индивидуалните небаланси в даден час и различна 
посока се нетират един с друг т.е. положителната стойност и отрицателната 
стойност се неутрализират взаимно и общият за групата небаланс в този час 
става по-малък.  

Небалансът, който се разплаща с ЕСО, е този на групата, а не на 
самостоятелен неин член. Частта от небаланса, която е нетирана между 
членовете на групата, се разплаща с координатора на групата при по-изгодни 
цени за излишък и недостиг спрямо тези на ЕСО. Ето защо самостоятелните 
пазарни участници имат ползи от обединяването си в балансиращи групи, 
заради възможността да намалят разходите си за небаланси.  

Всяка БГ има координатор – лицензирано дружество съгласно чл. 39 от 
Закона за енергетиката [15], което може да бъде производител на 
електрическа енергия; търговец на електрическа енергия; обществен 
доставчик; краен снабдител; преносно предприятие, разпределително 
предприятие. КБГ поема отговорността за небалансите на членовете на 
балансиращата група, като купува и продава балансираща енергия, за да 
покрива небалансите на търговските участници, подлежащи на балансиране, 
както и поема финансовите разходи по администриране на заявките към 
ЕСО. По този начин се оптимизират разходите за небаланси и съответно 
финансовия резултат на отделните участници в групата.  
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Според Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ 
задължение на Координатора е да определи броя членове, които ще се 
присъединят към неговата БГ, общите принципи и метод за разпределение на 
общия небаланс между отделните членове, както и цените на балансиращата 
енергия в групата.  

Необходимостта от създаване на метод за разпределение на небалансите 
в БГ се поражда от факта, че не всички количества небаланси в групата се 
нетират. Групата реализира небаланси, които се търгуват на балансиращия 
пазар на ЕСО. В този случай КБГ трябва да разпредели тези небаланси между 
участниците в групата. Това преразпределение на небалансите в БГ трябва да 
става на база на общи принципи и метод. Методът, който авторът ще 
представи по-нататък в доклада е свързан с преразпределението на 
небалансите в БГ [24, 25, 26, 27, 28]. 

Според авторът на доклада КБГ следва да разработи и тества различни 
методи на разпределение на небалансите и да избере този, който е с най-
добри финансови резултати както за КБГ, така и за отделните членове на БГ, 
като всеки метод би трябвало да отговаря на общи принципи за 
разпределение на небалансите, като например: 

• Методът трябва да е максимално ефективен; 
• Методът трябва да гарантира справедливост и равнопоставеност 

между членовете в групата; 
• Методът трябва да е достатъчно ясен и разбираем за членовете в 

групата; 
• Методът трябва да гарантира разпределяне на груповия ефект от 

балансиране между всички участници в групата; 
• Методът трябва да отчита индивидуалната точност на всеки участник 
Също така, според автора, трябва да се има предвид, че начислената 

сума на небалансите на всеки отделен член в групата за всеки период на 
сетълмент не може да надвишава сумата за небаланси на този член за същия 
период на сетълмент. На тази основа той разработва динамичен метод за 
управление на енергийните небаланси, при който небалансите в групата се 
търгуват по вътрешна референтна цена, определена от КБГ. Този метод той 
нарича Метод с вътрешна референтна цена.  

Това е метод, при който не се извършва физическо балансиране на 
членовете в групата. Небалансите в групата се търгуват по вътрешна 
референтна цена за излишък и недостиг, определена от КБГ. В периода на 
сетълмент всеки член на групата заплаща реализирания излишък и/или 
недостиг по тази вътрешна референтна цена. 

При разработването на този метод авторът използва вътрешно търговска 
цена /ВТЦ/. Това е цената, по която се плащат нетираните количества 
излишък и недостиг в групата. Тя се определя от КБГ и може да се формира 
по следния начин: 
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2
)( ЦЕНесоЦЕИесоВТЦ +

=       (1), 

 
където: 
ЦЕИесо  е цена за излишък на балансиращия пазар на ЕСО в лева за МВтч. 
ЦЕНесо  е цена за недостиг на балансиращия пазар на ЕСО в лева за МВтч. 

Цените за излишък и недостиг на ЕЕ на балансиращия пазар се 
определят от ЕСО по реда на приета от КЕВР "Методика за определяне на 
цени на балансираща енергия", приложение към ПТЕЕ [14,15,29]. 

От представеното до тук става ясно, че КБГ не може да влияе пряко 
върху цените за излишък и недостиг на балансиращия пазар на ЕСО, затова 
те се използват на готово като официални данни в разработения от автора 
метод. За примерът, който ще бъде представен по-надолу авторът използва 
средно месечните стойности на цените за излишък и недостиг на 
балансиращия пазар на ЕСО за месец май 2014г., които са публикувани 
официално на сайта на ЕСО. Тогава 186.31 лв. за МВтч. е струвал недостигът, 
а 28.80 лв. МВтч. е струвал излишъкът, или: 

./.80.28 МВтчлвЦЕИесо =  
./.31.186 МВтчлвЦЕНесо =  

Количество в групата, което се нетира за период t, се определя на база 
реализираното количеството енергиен излишък /КЕИ/ и количеството 
енергиен недостиг /КЕН/ в групата т.е. положителната стойност и 
отрицателната стойност се неутрализират взаимно и в зависимост от 
резултата, ако е с положителен знак се получава нетиран излишък /НИ/, респ. 
с отрицателен знак нетиран недостиг /НН/, като: 

 

∑ ∑−== tttt КЕНКЕИНННИ      (2), 

 
където: 

tНИ  е количеството излишък в МВт, нетирано в групата за период t; 

tНН  е количеството недостиг в МВт, нетирано в групата за период t; 

∑ tКЕИ  е сумата от количествата енергиен излишък на всички членове в 
групата за период t; 
∑ tКЕН  е сумата от количествата енергиен на всички членове в групата за 
период t. 

При разработването на метода авторът приема условието, че вътрешната 
референтна цена за излишък и недостиг е еднаква за всички членове в 
групата. 
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 Вътрешната референтна цена за излишък (
tВЦЕИреф ), по която КБГ 

заплаща излишъка на всеки член на групата се изчислява по следната 
формула: 

 

∑
∑ ×+×

=
t

tttt
t КЕИ

ЦЕИесоКЕИесоВТЦНИ
ВЦЕИреф    (3), 

 
където: 

tВЦЕИреф  е вътрешната референтна цена за излишък за период t 

tНИ  е количеството излишък в МВт, нетирано в групата за период t и 
съответно: 
 

∑ ∑−= ttt КЕНКЕИНИ       (4), 

 
∑ tКЕИ  е сумата от количествата енергиен излишък на всички членове в 
групата за период t; 

∑ tКЕН  е сумата от количествата енергиен недостиг на всички членове в 
групата за период t. 

tВТЦ е вътрешно търговската цена за период t; 

tКЕИесо  е количеството енергиен излишък общо за БГ за период t, което 
отива на балансиращия пазар на ЕСО; 

tЦЕИесо  е цената за излишък на балансиращия пазар на ЕСО за период t. 
Вътрешната референтна цена за недостиг ( tВЦЕНреф ), по която КБГ 
заплаща излишъка на всеки член на групата се изчислява по следната 
формула: 
 

∑
∑ ×+×

=
t

tttt
t КЕН

ЦЕНесоКЕНесоВТЦНН
ВЦЕНреф     (5), 

 
където: 

tНН  е количеството недостиг в МВт, нетирано в групата за период t и 
съответно: 
 

∑ ∑−== tttt КЕНКЕИНИНН      (6), 

 
tВТЦ  е вътрешно търговската цена за период t; 
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tКЕИесо  е количеството енергиен излишък общо за БГ за период t, което 
отива на балансиращия пазар на ЕСО; 

tЦЕНесо  е цената за излишък на балансиращия пазар на ЕСО за период t. 
За да се покаже нагледно как работи метода, авторът на доклада 

разглежда примерна група от 4 члена, представена на фигура 5, при 
която: 

• член 1 е планирал да изразходва 5 МВтч, но реално е изразходил 6 
МВтч т.е. не му е достигнал 1 МВтч и по този начин е реализирал 
недостиг; 

• член 2 е изразходвал 15 МВтч, а е планирал да изразходва 18 МВтч, 
т.е. реализирал е излишък от 3 МВтч; 

• член 3 е планирал да изразходва 10 МВтч, но реално е изразходил 12 
МВтч., с 2 МВтч повече т.е. реализирал е недостиг от 2 МВтч; 

• член 4 е изразходвал 25 МВтч, а е планирал да изразходва 29 МВтч, 
т.е. реализирал е излишък от 4 МВтч; 

За разглежданата примерна БГ може да се обобщи, че реализира общо 
излишък от 7 МВтч. и недостиг от 3 МВтч. Количеството в групата, което се 
нетира, т.е. положителната стойност и отрицателната стойност се 
неутрализират взаимно е 3 МВт, а количеството, което остава да бъде 
реализирано на балансиращия пазар на ЕСО е 4 МВт излишък, т.е. налице е 
ситуация на излишък в групата. 

 

 
Фиг. 1.  Метод на вътрешна референтна цена 
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Финансовият резултат за членовете в групата се изчислява при следните 
параметри: 

.80.28 лвЦЕИесоt =  
.31.186 лвЦЕНесоt =  

./.56.107
2

)31.18680.28(
2

)(
МВтчлв

ЦЕНесоЦЕИесо
ВТЦ tt

t =
+

=
+

=
 

За да може да се изчисли ефекта от участието в БГ за всеки един от членовете 
е необходимо за се изчисли вътрешната референтна цена за излишък и 
недостиг. 
 
Вътрешната референтна цена за излишък се изчислява като: 
 

./.55.62
7

80.28456.1073 МВтчлв
КЕИ

ЦЕИесоКЕИесоВТЦНИ
ВЦЕИреф

t

tttt
t =

×+×
=

×+×
=

∑
∑

 
Вътрешната референтна цена за излишък се изчислява като: 
 

./.56.107
3

31.186056.1073 МВтчлв
КЕН

ЦЕНесоКЕНесоВТЦНН
ВЦЕНреф

t

tttt
t =

×+×
=

×+×
=

∑
∑

 
Тъй като цялото количество енергиен недостиг е нетирано, то tВЦЕНреф е 
равна на tВТЦ . 

В конкретния случай член 1 е реализирал 1 МВтч. недостиг, който ще 
трябва да заплати по tВЦЕНреф  или 107.56 лв./МВтч. Ако член 1 не беше 
избрал да участва в БГ, то той щеше да заплати за този 1 МВтч. цената за 
недостиг на балансиращия пазар на ЕСО от 186.31 лв./МВтч., която е с 78.75 
лв. повече.(или с 73% повече). 

Член 3 е реализирал 2 МВтч. недостиг, който ще трябва да заплати по 
tВЦЕНреф  от 107.56 лв./МВтч. или 215.12 лв. Ако член 3 не беше избрал да 

участва в БГ, то той щеше да заплати за тези 2 МВтч. 372.62 лв., което е с 
157.50 лв. повече.(или с 73% повече). 

Член 2 е реализирал 3 МВтч. излишък, които КБГ му ги заплаща на 
tВЦЕНреф  от 62.55 лв./МВтч. или 187.65 лв. Ако не беше избрал да участва 

в БГ, то той щеше да получи за тези 3 МВтч. 86.40 лв. от балансиращия 
пазар, което е с 101.25 лв. по-малко.(или с 54% по-малко). 

Член 4 е реализирал 4 МВтч. излишък, които КБГ му заплаща на 
tВЦЕНреф  от 62.55 лв./МВтч. или 250.20 лв. Ако не беше избрал да участва 

в БГ, то той щеше да получи за тези 4 МВтч. 115.20 лв. от балансиращия 
пазар, което е с 135 лв. по-малко. (или с 54% по-малко). 
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В така представения метод периодът t може да съвпада с периода на 
сетълмент. Тогава за периода на сетълмент вътрешната референтна цена е 
статична. 

За да бъде по-прецизен в изчисленията и за да мотивира участниците да 
са по-прецизни в планирането на почасовите товарови графици, КБГ може да 
изчислява референтна цена за излишък и недостиг на всеки час, а не само за 
периода на сетълмент. (който към януари 2015 г. е с продължителност 1 
календарен месец).В този случай периода t е равен на 1ч. и референтната 
цена се променя според него. Тази референтна цена се нарича от автора 
динамична вътрешна референтна цена. 
 
3. Заключение 

Както вече беше споменато, КБГ сам избира и разработва метода за 
разпределение на небалансите, въпреки това обаче, той винаги следва едни и 
същи общи пазарни принципи, свързани със справедливост, 
равнопоставеност, прозрачност и финансова ефективност. 

Разработеният от автора метод на вътрешна референтна цена извършва 
разпределение на финансовия резултат от участието в БГ. При него, както 
вече беше отбелязано, не се извършва физическо нетиране, а се използват 
само финансовите потоци, като крайния ефект за членовете е 
пропорционален на реализирания от тях небаланс. Методът се базира на 
референтната цена, която дава по-голяма яснота на участниците за разходите, 
респ. приходите им за балансираща енергия.  

Може да се отбележи, че всеки КБГ е свободен сам да преценява за себе 
си кой метод е оптимален за неговата БГ. За да може КБГ да избере 
правилния метод е необходимо да се направи анализ и оценка на 
ефективността на различни методи спрямо своята БГ. Няма ограничения в 
периода за използване на избрания метод, т.е. в зависимост от влиянието на 
променящите се условия в групата (напр. промяна в броя на членовете или 
промяна в енергийните профили) и/или извън групата (напр. промяна в 
организацията на електроенергийния пазар), КБГ сам избира до кога да 
прилага избрания от него метод, респ. да го смени с друг, с помощта на който 
ще реализира по-добри резултати за себе си и членовете в БГ. 
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Аbstract. Report examines current topics of increasing global energy consumption. 
Discusses the role of the European Union as a global energy regulator. Account the 
importance of the strategies adopted for security of supply of energy resources, increasing 
energy efficiency and at the same time observing the requirements of environmental 
protection. Of energy is seen as a key tool for the prosperity of the Bulgarian economy. 
Optimization of energy consumption is a challenge facing our country in the context of 
European commitments undertaken. 
Keywords: energy, energy efficiency, independent energy market, ecology, energy 
exchange, management, incentives, energy resources 
 
1. Въведение 

Съвременният свят е изправен пред предизвикателството „Високо 
енергийно потребление”, предизвикателство, което е ясно изразено за Европа 
и което споделят всички държави-членки. Въпросът е как да се осигури 
конкурентоспособна и чиста енергия за Европа в условията на изменение на 
климата, нарастващо глобално търсене на енергия и неяснота по отношение 
на бъдещите доставки. Ако една държава-членка не се справи с 
предизвикателството, това ще засегне други държави-членки. Ако възникнат 
проблеми извън ЕС, те могат да се отразят върху целия ЕС. Затова ЕС се 
нуждае от стабилна енергийна политика. 

Понятието „енергийна политика” в контекста на взаимоотношенията в 
рамките на ЕС е често употребявано не само в правната теория, но и в 
актовете на неговите институции. Въпреки това терминът не е точно 
дефиниран от юридическа гледна точка. Изхождайки от идеите и 
принципите, залегнали в съответните нормативни актове, може да се приеме, 
че енергийната политика на ЕС представлява комплекс от мерки, 
предприемани на това ниво, целта на които е осъществяване на изменения с 
дългосрочен ефект в енергийния сектор на отделните страни-членки или на 
ЕС като цяло. 
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Независимо дали идва от възобновяеми или други източници, енергията 
заема централно място в европейската икономика и в осигуряването на добро 
качество на живот на европейските граждани. Капацитетът на алтернативните 
източници е все още далеч недостатъчен, за да бъдат задоволени всички 
енергийни нужди на Европа. Енергийната ефективност може да се подобри, 
като енергията, с която ЕС разполага или внася, се използва по най-добрия 
начин. Друга част от решението е да се гарантира, че са сигурни доставките 
на енергия от установени източници, най-често изкопаемите горива [1,2]. 

Енергията е един от основните материални елементи на всеки 
производствен процес. Като се има в предвид, че момента на нейното 
производство съвпада с момента на потреблението, проблема се усложнява, 
както от количествена, така и от производствено - техническа гледна точка. 
Проблема за количеството необходима енергия е световен проблем, тъй като 
потребностите изпреварват значително възможностите. В почти всички 
страни, включително и тези, сравнително богати на енергийни източници се 
поставя въпроса за ефективно използване на енергията и привличането на 
т.нар. алтернативни енергийни източници (слънчева енергия, вятърна 
енергия, геотермална енергия, енергията на приливите и отливите и др.). 
Управлението на енергийните разходи се превръща в национален и световен 
проблем, поради това, че: 

• значителна част от тях са невъзобновяеми; 
• страната ни е бедна на ресурси, което поставя с особена острота 

въпроса за управление на енергийното потребление и повишаване на 
неговата ефективност; 

• развитието на енергопотреблението е непосредствено свързано с 
развитието на техническия прогрес и зависи изключително от него. 

Управлението на енергийното потребление обхваща част от 
управленските проблеми, насочени към най–съществената част – 
управлението на разходите в предприятието. Проблемите, подходите и 
методите отразяват както общите принципи и подходи на управлението, така 
и специфичните особености, породени от характера на технологията и 
използваните суровини, материали, гориво и енергия. 
 
2. Изложение 
2.1. Енергийната политика на Европейския съюз на фона на световната 
икономика. Влияние, взаимозависимости и тенденции: 

Енергетиката е бизнес на световно равнище. ЕС внася над 60 % от своя 
газ и над 80 % от своя нефт. Той е изправен пред нарастваща конкуренция по 
отношение на източниците на изкопаеми горива, включително от страна на 
нововъзникващи икономики и от самите производители на енергия. 
Нарастването на числеността на населението и повишаването на стандартите 
на живот до 2030 г. биха могли да доведат до увеличаване на световното 
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търсене на енергия с 40 %. Производството и потреблението на енергия 
застрашават климатичните системи, както и околната среда и човешкото 
здраве. Растящото търсене на енергия предизвиква покачване на световните 
цени, което води до енергийна бедност за голяма част от населението и внася 
смут в държавите, в които субсидиите за изкопаеми горива играят водеща 
роля. 

Вносът на енергийни ресурси и енергия, който възлиза на 12015 
хил.т.н.е., е със 17,7% по-висок от местното производство.  Нефтът и 
нефтопродуктите имат дял от 70% в общия енергиен внос. 

При износа на енергийни ресурси и енергия е налице повишение от 3.6%, 
дължащо се основно на износа на нефтопродукти /фиг.1/. 
 

 
Фиг.1 

 
На фона на тази сложна действителност ЕС трябва да заеме силна, 

ефективна и справедлива позиция на международната сцена, за да си осигури 
енергията, от която се нуждае, като същевременно насърчава свободните и 
прозрачни енергийни пазари и допринася за по-голяма сигурност и 
устойчивост в производството и потреблението на енергия. В енергийния 
сектор също така са необходими решения в международен план, за да бъдат 
постигнати целите на ЕС и глобалните цели за намаляване на емисиите на 
парникови газове в световен мащаб. 

Освен досегашните партньорства и ангажиментът на ЕС във форуми на 
световно равнище като Г-20,  е необходимо да се насърчава  провеждането на 
по-устойчиви политики в областта на енергетиката в трети държави, като 
същевременно се подобри  пазарната прозрачност. Всичко това ще допринесе 
от една страна до  намаляване нестабилността на международния пазар и от 
друга, да се работи  в посока на развитие на световен енергиен пазар, който е 
по-малко уязвим спрямо сътресения и прекъсвания на доставките. По този 
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начин политиката следва да спомогне за засилване устойчивостта на ЕС към 
външни енергийни събития. 

Като основен потребител и вносител на енергия и доставчик на 
технологии, ЕС има интерес от развитието на енергийни политики на своите 
партньори в целия свят. От стратегически интерес за ЕС е създаването на 
стабилни и дългосрочни партньорства с неговите ключови доставчици и с 
нови потенциални доставчици, както и със страните потребителки, 
включително нововъзникващите икономики [3]. 

В ЕС се прилагат едни от най-високите в света стандарти за пазарна 
прозрачност и регулиране, както и високи стандарти за безопасност на 
ядрените, нефтените и газовите съоръжения. Посредством международно 
сътрудничество ЕС може да помогне на други държави да повишат своите 
стандарти. 

Увеличаващото се население и растящото търсене на енергия,  основно в 
страните с развиващи се икономики допринасят за нестабилните цени на 
енергията, безпокойствата по отношение на енергийната сигурност и 
увеличаването на емисиите на парникови газове. Устойчивите енергийни 
политики, по-широкото използване на нисковъглеродни и енергийно 
ефективни технологии и една по-устойчива, прозрачна и 
недискриминационна рамка за инвестиции, включително за възобновяеми 
източници на енергия, ще допринесат за подобряване на достъпа до енергия, 
осигурявайки по-голяма сигурност на доставките и намалявайки 
напрежението на световните енергийни пазари. 
 
2.2. Енергийна политика на България. Енергийният сектор в България 
– основни показатели 

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, 
отопление,  осветление, вентилация, охлаждане на домовете си, за работата 
на заводи, фирми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и 
важна причина за глобалното затопляне. Така, че вече не можем да приемем 
енергията от изкопаеми горива за даденост. Необходимо е да се създаде 
цялостна политика за енергията и околната среда, базирана на ясни цели и 
срокове за преминаване към нисковъглеродна икономика и спестяване на 
енергия. Икономичното използване на енергийните ресурси и съхраняването 
им за следващите поколения е един от основните проблеми пред 
човечеството, поради което основна насока при развитието на 
индустриалните технологии в света е намаляването на тяхната 
енергопоглъщаемост. Този проблем е важен за България, тъй като нашата 
страна е бедна на енергийни ресурси и осигурява около 70% от 
потребностите си с вносни енергоносители. Една от целите на 
законодателната и икономическата политика във всяка страна е да стимулира 
рационалното използване на енергията в две направления: икономия на 
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електрическа енергия, която се изразява в намаляване на консумацията на 
енергия за производството на единица продукция и управление на 
електропотреблението с цел подобряване на работния режим. [4] 

Енергийната интензивност на Брутния вътрешен продукт (БВП) на 
България намалява два пъти до 2020 г. и три пъти до 2030 г. спрямо 2005 г. 
Изпреварващият темп спрямо този на другите държави-членки и ЕС-27 води 
до сближаване на нивата. Предизвикателствата пред енергетиката, в т.ч. и 
газовия сектор, са изключително големи защото са необходими промени в 
нормативната уредба за реализация на Третия енергиен пакет (регулиране, 
либерализация) с цел създаване на общ енергиенпазар в ЕС [1]. 

В структурата по сектори продължава тенденцията на изравняване на 
потреблението, респективно на относителния дял на индустрията, транспорта 
и домакинствата. Динамиката по сектори е както следва: 

• Незабележим растеж от 0,1% при индустрията;   
• Спад от 9,5% при транспорта; 
• Спад от 5,8% при домакинствата. 

 

 
Фиг. 2 

 
България системно е класирана като най-енергоемката икономика в ЕС – 

измерено чрез „брутното вътрешно потребление на енергия/БВП”. Някои 
анализатори искат да намалят цифрите, предоставени от Евростат по 
презумпция, че официалният БВП не отговаря за голям дял от сивата 
икономика (оценките 4 показват, че сивата икономика може да възлиза дори 
до 30 %). Въпреки това, дори ако това уточнение се приложи, българската 
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енергоемкост все още би била доста по-висока от средната в ЕС-27. 
Потреблението на енергия в България се влияе главно от индустриалния 
сектор, особено от енергоемки сектори като металургия и самия енергиен 
сектор.България подобрява енергийната си ефективност с по-висок темп от 
този на ЕС-27 и ако той бъде запазен, ще позволи на страната да достигне 
определената от ЕС цел за намаление с 20 % до 2020 Съседна Румъния има 
подобен успех в подобряването на енергийната си ефективност, въпреки че 
тръгва от доста по-ниска начална точка. Исторически нарастването на БВП е 
изпреварило нарастването на търсенето на енергия и оттам е намаляла 
енергоемкостта. Енергоемкостта на индустриално-производствения сектор 
нараства след спад през периода 1997 – 2002 г. Неефективното използване на 
енергия особено в енергийния сектор, където загубите при преноса са 
значителни, се посочва като причина за това – индустриалната енергоемкост в 
България остава с 40 % по-висока от средната в ЕС [5]. 

Енергийният профил на България представлява съвкупност от множество 
показатели като: видове енергия, която се произвежда и потребява, 
характеристики на енергийния пазар (внос/износ на енергия, участници, 
регулация), статистически данни и показатели, ресорни институции, 
енергийни компании и т.н. Държавата има неизменно участие в енергетиката 
като стратегически отрасъл с национално значение. Тя разработва и 
контролира националната енергийна политика чрез няколко държавни 
институции [6]. 

На енергетиката в България се придава главна роля при възстановяването 
и развитието на националната икономика. Понастоящем Българският 
енергиен комплекс се характеризира по-скоро с негативни, отколкото с 
положителни характеристики предвид високата му капиталопоглъщаемост, 
незадоволителното техническо състояние на ТЕЦ и ВЕЦ, ниската 
ефективност, нестабилното и непостоянно качество на подаваната енергия. 
Енергийната и суровинната обвързаност на страната само с определени  
държави създаде положение, ограничаващо суверенното й право да взема 
самостоятелно решения от национална значимост. Енергийната политика на 
България е насочена към постигане на стабилно и качествено 
енергоснабдяване, намаляване на енергопоглъщаемостта на БВП и 
осигуряване на енергийната й независимост. Приоритет в нейните рамки, е 
повишаването на ефективността на енергопроизводството чрез оптимално 
енергопреобразуване, с оглед задоволяване на битовите потребности при най-
ниски производствени стойности, и най-малко увреждане на околната среда. 
За целта се работи по внедряването на пазарния механизъм в 
енергопроизводството и енергопотреблението и по въвеждането за тях на 
съвременни нормативи и стандарти. С енергийната политика се поставя и 
задачата за постигането на национална енергийна независимост, свързвана с 
укрепването на националната сигурност. Счита се, че енергийната сигурност 
не може да се решава с отделни приоритети или частични преобразувания, а 
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чрез подхода на „резервирането и разнообразяването”, изразяващ се в 
диверсификация при вноса на енергоносители - въглища, газ, петрол, ядрено 
гориво, както и на енергийни подсистеми, така че енергийните предприятия и 
потребители да ги залагат в дейността си, като ги избират самостоятелно, 
изхождайки от конкуренцията между тях на пазара. Въпросите, свързани с 
тази диверсификация, ще се решават чрез международно коопериране и 
едновременно с избор на вариантите за преобразувания в горивната база на 
съществуващите енергийни обекти. Проблемът за националната енергийна 
независимост ще се решава и чрез интернационализация на енергетиката, с 
очаквано увеличение на икономическите и политико-стратегическите изгоди, 
най-малкото от привличането на чуждестранни инвестиции в страната. 
Енергийната политика на България е хармонизирана в духа на Европейската 
енергийната харта, с оглед разкриването на допълнителни гаранции за 
устойчиво развитие на енергетиката и по-тясното включване на страната в 
европейската енергийна интеграция, както и в изграждането на нови 
електроенергийни междусистемни връзки с Македония, Гърция и Сърбия. 
Според авторитетното издание „Financial times”, енергийният сектор в 
България се разраства, но страната e все още далеч от целта си да стане 
регионално свързващо звено между Европейския съюз и черноморското 
крайбрежие. България е поела ангажимента да участва в три проекта за 
тръбопроводи - газовите “Набуко” и “Южен поток” и петролния от България 
до Гърция, но всички са в начална фаза. Страната ни има своя енергийна 
стратегия, одобрена през 2002 г., която постоянно се актуализира. Основни 
приоритети залегнали в българската енергийна стратегия са устойчивото 
развитие на енергийния сектор, сигурност на доставките на нефт и газ, 
конкурентен енергиен пазар като част от общоевропейската енергийна 
мрежа. Основните цели съвпадат с европейските, а именно – намаляване на 
вредните парникови емисии, увеличаване на дела на ВЕИ, повишаване на 
енергийната ефективност. Енергийната зависимост на страната от външни 
източници на енергия е под средната за ЕС - около 50%, като по отношение 
на доставките на газ България е зависима само от един източник, което я 
прави силно уязвима [6]. 

Българската страна отбелязва, че въвеждането на чисти технологии 
изисква високи първоначални инвестиции. За смекчаване на различията в 
развитието на държавите членки не само в икономически, но и в 
технологичен аспект, България подкрепя необходимостта от насочване на 
допълнителна финансова подкрепа от страна на ЕС към страните с по-слабо 
развити икономики, с по-нисък БВП и жизнен стандарт. По отношение на 
усилията за изграждане на съгласувана политика на външни енергийни 
отношения на ЕС България трябва да продължи да подкрепя формирането и 
провеждането на добре координирана външна енергийна политика на Съюза, 
защитаваща неговите интереси в отношенията с трети страни – 
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производители на енергийни ресурси, страни потребители и транзитни 
страни [7,8]. 

За съжаление финансово-икономическата криза и проявяващата се 
тенденция към европейски егоизъм в такива кризисни моменти поставят под 
въпрос реализацията на големите енергийни проекти на страната, за които 
България спешно се нуждае от средства, за да се диверсифицират 
източниците и трасетата за доставка на енергийни ресурси .Трябва да се 
разбере, че енергийната сигурност и енергийната политика не са само въпрос 
на енергетиците, а въпрос на национална сигурност. В този смисъл всяко 
едно решение, което трябва да се вземе в тази област трябва да бъде 
обществено балансирано, да отразява разбирането на един широк 
политически, експертен и обществен кръг, за това къде и как България трябва 
да реализира своите интереси Ако това е основата, на която се взимат 
решенията, то тогава няма да бъде трудно да се прецени, че България има 
огромен, неизчерпан, ресурс в областта на енергийната ефективност. Колкото 
по-високо енергийно ефективна е нашата икономика, толкова по-силна е 
нейната устойчивост към енергийни шокове. Това касае както темите на 
платежните и търговски баланси, така и малките, не по-малко значими теми 
за личните и за семейните баланси. Българският потребител може да плаща и 
по-високи цени, ако неговото потребление е по-малко. България трябва да 
маркира политиката си въз основа на оптимизиране и максимизиране 
веригата на местната добавена стойност. Казано с други думи, трябва да 
увеличим дела на енергията с местни енергоизточници или с конверсията на 
първична или вторична енергия с максимално добавена стойност, като 
български компании и институции участват във веригата на стойността от 
първичния ресурс до крайния потребител. В следващите 15-20 години 
България трябва да насочи първо своите усилия към диверсификация на 
източниците на енергия с цел гараниране на доставките и оттам запазване 
икономическия растеж. Второ, усилията в енергийната политика следва да 
бъдат насочени към спестяване на енергия и увеличаване дела на 
възобновяемите източници. Ако до 2020 г. БВП се очаква да нараства с около 
6%, средногодишно потреблението на енергия през първата половина на 
периода следва да нараства не по-бързо от 2,0-2,5%, а през втората половина 
– не повече от 1,0-1,5% средногодишно. 

Следва също да се анализира внимателно целта на България да бъде 
енергиен център на Балканите. Стратегическото решение по експортната 
ориентация на енергетиката трябва да се вземе едва след преценка на 
сравнителната ефективност на инвестициите за износ на енергия. Под 
сравнителна ефективност трябва да разбираме, от една страна, ползата за 
България от производството на енергия за износ и от друга ползата от 
насочването на същите инвестиции за производство и износ на други 
високотехнологични стоки. [9] Предварителните анализи подсказват, че 
вторият вариант е по-добър. Това обаче трябва да се провери чрез 
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комплексен сравнителен анализ на пакет от проекти. В полза на този 
аргумент се намесват и екологичните съображения в контекста на глобалните 
усилия за ограничаване на промените в световния климат. България, като 
член на ЕС, има възможност да помести своята енергийна политика спрямо 
Русия и спрямо другите страни-износителки на енергия. Това е абсолютно 
задължителното ново измерение и пространство, в което страната ни след 1 
януари 2007 г. съществува и е необходима психологическа пренастройка. 
Като част от ЕС, нашите национални политики могат да бъдат успешни само 
дотолкова, доколкото те са добре интегрирани в европейските енергийни 
политики. Доколкото европейската енергийна политика е в процес на 
формиране и трансформация, в нея има и процес на търсене на нов консенсус 
или преобладаващо мнение. Ключово значение има къде България ще 
позиционира себе си в дебата. 

 
3. Заключение 

Европейската енергийна политика се базира на няколко приоритетни 
направления свързани с овладяване на негативните промени на климата, 
намаляване на енергопоглъщаемостта на икономиката и повишаване на 
енергийната ефективност, ограничаване на външната зависимост от вносни 
енергийни ресурси и насърчаване на икономическия растеж и заетостта, като 
по този начин се осигури сигурна и достъпна енергия за потребителите. 
Постигането на тези приоритети е невъзможно без наличието на развит 
вътрешен енергиен пазар. Европейският съвет приема за пръв път устойчива 
интегрирана политика на ЕС за енергетика и изменение на климата през 
2007г. Интердисциплинарният и стратегически подход, заложен в 
интегрираната политика, представлява съвременна трактовка на въпроса за 
достъп до енергия в регионален и глобален план и създава политическа рамка 
за решаване на още по - острия проблем за енергийната сигурност на ЕС и на 
всяка от страните членки. Интегрираната политика по климат и енергетика не 
е самоцелна. Тя е обвързана с изпълнението на обновената Лисабонска 
стратегия за икономически растеж и заетост, както и с укрепване на единния 
вътрешен пазар. Чрез по-нататъшната си конкретизация под формата на 
Енергийна политика за Европа (ЕПЕ), със съответен План за действие 2007 - 
2009 г. интегрираната политика влияе върху насоките на секторните 
политики, като енергетика, транспорт и екология и заема все по-важно място 
в общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС), както и 
външните отношения на ЕС. Интеграцията на отделните компоненти на тази 
политика се постига чрез съчетаване на взаимно подкрепящи се и допълващи 
се дейности в политическата, икономическата, научната, технологичната и 
много други сфери на дейности. Ръководена от този принцип, Енергийната 
политика за Европа (ЕПЕ) си поставя основно три цели, като се съобразява 
изцяло с избора на енергиен "микс" и суверенното право на държавите 
членки върху първичните източници.  
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Трите цели са: увеличаване на сигурността на снабдяването 
(предлагането); осигуряване на конкурентоспособност на европейските 
икономики и наличие на достъпна енергия; 

Независимо дали идва от възобновяеми или други източници, енергията 
заема централно място в европейската икономика и в осигуряването на добро 
качество на живот на европейските граждани. Капацитетът на алтернативните 
източници е все още далеч недостатъчен, за да бъдат задоволени всички 
енергийни нужди на Европа. Енергийната ефективност може да помогне, като 
енергията, с която ЕС разполага или внася, се използва по най-добрия начин. 
Друга част от решението е да се гарантира, че са сигурни доставките на 
енергия от установени източници, най-често изкопаемите горива. 

Енергията е много важна за нашия живот. Разчитаме на нея за транспорт, 
отопление, осветление, вентилация, охлаждане на домовете си, за работата на 
заводи, фирми и офиси. Изкопаемите горива обаче са ограничен ресурс и 
важна причина за глобалното затопляне. Така, че вече не можем да приемаме 
енергията от изкопаеми горива за даденост. Трябва да създадем цялостна 
политика за енергията и околната среда, базирана на ясни цели и срокове за 
преминаване към нисковъглеродна икономика и спестяване на енергия. 
Икономичното използване на енергийните ресурси и съхраняването им за 
следващите поколения е един от основните проблеми пред човечеството, 
поради което основна насока при развитието на индустриалните технологии в 
света е намаляването на тяхната енергопоглъщаемост. Този проблем е важен 
за България, тъй като нашата страна е бедна на енергийни ресурси и 
осигурява около 70% от потребностите си с вносни енергоносители. Една от 
целите на законодателната и икономическата политика във всяка страна е да 
стимулира рационалното използване на енергията в две направления: 
икономия на електрическа енергия, която се изразява в намаляване на 
консумацията на енергия за производството на единица продукция и 
управление на електропотреблението с цел подобряване на работния режим. 
 
Литература 
1. NIKOLOV G., Energetikata i prirodniyat gaz v R Balgariya, doklad. 2008 . 
2. ANGELOVA J., Ikonomika na energetikata-I chast, Avangard, Sofiya, 2014. 
3. NIKOLOV, G. Razpredelenie i izpolzvane na priroden gaz. S., Yukonomiks, 
     2007. 
4. ANGELOVA J., Osobenosti na regulatornite organi pri Pazar na elektroenergia. Zashtita 

na potrebitelite v ES, XII Nacionalna nauchno-tehnicheska konferencia s mejdunarodno 
uchastie “ADP”, Sofiya, 2003.  

5. M.BOYADZHIEV, Prirodniyat gaz v transporta, Sofiya 2003. 
6. KAZARYAN V., Podzemnoe hranenie gazov i zhidkostey. M., Izhevsk, 2006. 
7. Energy Regulators Regional Association Consultancy Services for Issue Paper: 
8. http://www.emi-bg.com/ 
9. ANGELOVA J., Ikonomicheska ocenka I tendencii pri izpolzvaneto na energiini 

iztochnici v RBalgaria, Spisanie “Industrialen menidjmant”, god.2, br. 2, s. 55-58, 2005. 

1141

http://www.emi-bg.com/


МЕТОДИУЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РАЗХОДИТЕ НА СМЕСЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ 
 

METHODOLOGICAL APPROACH FOR COST 
MANAGEMENT OF JOINT VENTURES WITH FOREIGN 

PARTICIPATION 
 

Malin Malinov 

 
Department of Management, Technical University, Bulgaria, 

 E-mail:mbmalinov@abv.bg 
 

Abstract. Aim of the study is to identify methodological approaches to cost management of 
joint ventures. Tasks of the study are to identify the types of costs respectively revenues of 
joint ventures, including in accordance with the Accounting Act. Object of the study: to 
achieve the purpose and objectives of the study were analyzed different methodological 
approaches to cost management of joint ventures. The study: these are theoretical 
management of expenses and finding appropriate methodological approaches to cost 
management in joint ventures. 
Keywords: cost management, joint ventures, rate of return, cost of production, net updated 
value. 
 
1. Въведение 

Актуалност на проблема 
Разбирането за управление на разходите се свърза с приложение на 

управленските функции (планиране, организиране, ръководене и контрол) по 
отношение на разходите на предприятието. По-конкретно управлението на 
разходите означава: 

» отчитане на това къде, кога и в какви обеми се разходват ресурсите на 
предприятието; 

» прогнозиране на това къде, за какво и в какви обеми ще са необходими 
допълнителни ресурси; 

» умение да се осигури максимално високо равнище на отдаване на 
използваните ресурси. 

Накратко казано, управлението на разходите се изразява в умението да се 
икономисват ресурси и да се максимизира тяхното отдаване. 

Преимуществата на ефективното управление на разходите са: 
» производство на конкурентноспособна продукция за сметка на по-

ниски разходи и по-ниски цени; 
» наличие на информация за себестойността на отделните продукти и 

позицията им на пазара в сравнение с продуктите на други производители; 
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» възможност за използване на гъвкаво ценообразуване; 
» предоставяне на обективна информация за съставяне на бюджетите на 

предприятието; 
» възможност за оценка на дейността на всяко подразделение на 

предприятието от финансова гледна точка; 
» вземане на обосновани и ефективни управленски решения. 
Цел на изследването е да се посочат методически подходи за 

управление на разходите на смесените предприятия с чуждестранно участие 
(смесените предприятия). 

Задачи на изследването са да се установят видовете  разходи, съответно 
приходи на смесените предприятия, включително и в съответствие със 
Закона за счетоводството.  

Обект на изследването: за постигане целта и задачите на изследването 
са анализирани различни методически подходи за управление на разходите 
на смесените предприятия. 

Предмет на изследването: това са теоретични постановки  за 
управление на разходите на предприятието и намиране на подходящите 
методически подходи за управление на разходите в смесените предприятия. 
 
2. Управление на разходите на смесените предприятия спрямо 
дяловото участие на партньорите в него 

За да се прецизират разходите в смесените предприятия е редно да се 
изследват силните и слаби страни на вариантите на дяловото участие в 
смесеното предприятие, които се представят таблично по следния начин: 
 

Таблица 1. Силните и слабите страни на вариантите  
на дялово участие в смесено предприятие 

Вид дялово участие Силни страни Слаби страни 
парична вноска  осигуряване на 

необходимите 
финансови 
средства, 
включително 
оборотен капитал 

Замразяване на финансови 
средства; риск за 
репатриране при промени 
във валутна политика 

апорт на недвижимо 
имущество (сгради, 

техническо 
оборудване) 

не се ангажират 
финансови средства 

трудност при оценяването; 
ограничени възможности за 
осигуряване на необходим 
оборотен капитал 

апорт на движимо 
имущество (стоки, 

които се реализират 
чрез предприятието) 

реализация на 
стоки 

трудност при оценяването; 
ограничени възможности за 
осигуряване на оборотен 
капитал 
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Методически важно е точното определяне на разходите, съответно 
приходите на смесеното предприятие, включително и в съответствие със 
Закона за счетоводството. В основата на тези разходи при всяко 
производствено предприятие са общите производствени разходи, изразени 
таблично: 

 
Таблица 2. Структура на общите производствени разходи  

в смесеното предприятие 
Структура на общите производствени разходи 

Разходи за основни материали 
Разходи за труд 
Административни разходи 
Разходи за реализация 
Финансови разходи, включително лихви по кредити 
Амортизация 

 
Остойностяването и управлението обхваща еднократните инвестиционни 

и споменатите оперативни производствени разходи. 
В случая за разглежданото смесено предприятие се правят следните 

разчети за еднократни (инвестиционни) разходи, както учредителният 
капитал, така и оперативните производствени разходи. 

Приведената система от разходи служи за определяне на важни 
характеристики – финансови и икономически, за дейността на смесеното 
предприятие. Става дума не за елементарни аритметични разсъждения, а за 
разчети, които отчитат, и такива основни положения на икономическата 
теория и финансовата практика като: 

» времева стойност на парите; 
» несигурността от възвръщаемостта на вложените пари във времето; 
» алтернативните разходи, или т. нар. opportunity cost (алтернативните 

разходи на всяка инвестиция е възвръщаемостта, която може да донесе 
следващата най-добра алтернатива). 

Известно е, че с времето парите се обезценяват. Покупателната стойност 
на дадено количество пари след пет години независимо от вида на избраната 
от нас парична единица относително намалява спрямо покупателната сила на 
същото количество пари от същата парична единица. Количеството стоки, 
които през 2012 година може да се купят  с 1-ца стойност е по правило по-
голямо от количеството стоки, които ще се купят с 1-ца стойност след пет 
години през 2017 г. 

В съответствие със споменатите методологически положения може да се 
премине към непосредственото определяне на финансовите резултати. 
Ефектът от управление на смесено предприятие, разглеждан като ефект от 
интернационален (смесен) инвестиционен проект, се основава най-често на 
метода на нетната осъвременена стойност (метод на осъвременяване на 
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чистите приходи, или net present value). Този измерител е подходящ при 
смесените предприятия с производствен профил на дейност. Обемът от 
инвестиции изисква и подходящ начин за оценяване на резултативността от 
тяхното използване. Като правило този измерител обслужва инвестиционни и 
финансови решения. Нетната осъвременена стойност е резултат на 
произведението на нетната печалба и дисконтиращия фактор: 

 

                             (1) 
d е дисконтираща норма/ фактор; 
1/(1+d) - дисконти; 
−C - еднократни инвестиции; 
NCF - нетен паричен поток; 
A - остатъчна пазарна стойност; 
NPV - net present value - нетна осъвременена стойност (НОС);  
n - период на проекта. 
 
Определянето на НОС се основава на последователните дейности по: 
» определяне на прогнозите за паричните потоци; 
» избор на метод и конкретна стойност на дисконтиращия фактор.   

Решението за дисконтиращия фактор е изключително   важно. Той може да се 
определи или с помощта на подходящи математически таблици, държащи 
сметка за размера на лихвения процент на продължителността на 
функциониране на проекта, или само на основата на лихвения процент. 
Равнището на дисконтиращия фактор или норма е и функция на отрасъла – 
обект на инвестиране, и на особеностите, съответно рисковете, в дадена 
страна. Практикува се и ползване на установени норми на вътрешна 
възвръщаемост за дадена страна или за отрасъл. 

» коректно установяване на срока на прогнозиране или дисконтиране. 
Теоретически коректно е той да съответства на предполагаемия срок на 
проекта, съответно функциониране на смесеното предприятие. Практически 
това е неправилно поради ненадеждност на дългосрочните прогнози, 
надхвърлящи обозримия и контролируем срок на проекта – 5-7 години. Ето 
защо често пъти се избира компромисен вариант, съответстващ на живота на 
основното оборудване; 

» анализ и оценка на получените стойности на НОС. Те могат да бъдат 
положителна, отрицателна и нулева. При НОС=0 и НОС>0 инвестиционният 
проект се приема за изгоден и оттук следва положително решение за 
създаване на смесеното предприятие или за започване на дадено 
производство или проект. Обратно, при НОС<0 не е изгодно да се инвестира, 
съответно създава смесено предприятие. 
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Оценката на обекта се определя и с други методи, съответно показатели 
за ефективност. Както бе споменато, често се работи с показателя вътрешна 
възвръщаемост на инвестициите или вътрешна норма на възвръщаемост 
(ВНВ) (international rate of return – IRR).  Тя се дефинира като дисконтиращ 
фактор при нулева стойност на НОС. Пресмятането на ВНВ става по 
следната формула: 

 

                                                                   (2)  
Ir – BHB; 
i1 - е ниската стойност на дисконтиращия фактор; 
i2 - е високата стойност на дисконтиращия фактор; 
PV - НОС с положителна стойност при нисък дисконтиращ фактор; 
NV = НОС с отрицателна стойност при висок дисконтиращ фактор. 

 
Практикуват се и по-елементарни начини за оценка – основават се 

например на срок на откупуване. Определя се като съотношение на 
вложените инвестиции и средногодишната печалба. Както и при по-горните 
методи печалбата се определя чрез прогноза за паричните потоци. 

Очертаните подходи и методи се практикуват при смесено предприятие с  
производствена дейност. Възможно е тяхното използване и при предприятие 
с предмет на дейност строителство, търговия, туризъм. 

Практикува се и по-експресен вариант на финансов анализ, състоящ се 
от: 

» един предварителен анализ на очакваните финансови резултати, 
провеждан независимо от всеки един от партньорите, целящ да установи 
възвръщаемостта на вложените средства. Известно е, че при него може да 
има отклонения с около +/- 50%; 

» при големи отклонения при всеки един от партньорите се провежда 
съвместно последващ анализ; 

» трети етап на задълбочен финансов анализ. В случая целта е да се 
постигне  отклонение не по-голямо от 5-15%. 

Получените стойности следва внимателно да се интерпретират. При 
смесените предприятия не бива да се залага на бързи и на значими финансови 
резултати. При определени обстоятелства може да се вземе решение за 
създаване на смесено предприятие с предполагаеми неблагоприятни 
резултати в началния период. Практиката е установила, че при много смесени 
предприятия първите три години резултатите дори може да са отрицателни, а 
в следващите години от неговия жизнен цикъл да са положителни. 
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3.  Съвременни модели за управление на приходите и разходите в 
смесените предприятия 

Съвременната теория предлага модели за управление на приходите и 
разходите, позволяващи количествено да се оцени управлението им в 
смесеното предприятие. Основават се на икономическото учене за разходите 
на сделката (transaction cost economics)  и на хипотезите за намалени или за 
увеличени разходи при различните видове капиталови сдружения. 

Разликата между нетната изгода от смесеното предприятие и нетната 
изгода от стопроцентовото задгранично сдружение е по-голяма от дела на 
печалбата от останалите партньори, или 

 
          (3) 

 
допълнителната печалба от смесеното предприятие – 
допълнителните разходи от смесеното предприятие > 
дела на печалбата на други партньори 
и ако чрез смесеното предприятие се намали рискът 
& - делът на печалбата на партньора, извършващ анализ или иницииращ 

създаването на смесеното предприятие; 
(1-&) - делът на печалбата на другите партньори при 0<&<1 

 
R1 – увеличени преки приходи от СМ спрямо стопроцентова собственост; 
R2 – увеличени непреки приходи от СП спрямо стопроцентова 

собственост; 
C1 – намалени преки разходи от СП спрямо стопроцентова собственост; 
C2 – намалени непреки разходи от СП спрямо стопроцентова 

собственост; 
R3 – намалени преки приходи от СП спрямо стопроцентова собственост; 
R4 – намалени непреки разходи от СП спрямо стопроцентова 

собственост; 
C3 – нараснали преки разходи от СП спрямо стопроцентова собственост; 
C4 – намалени непреки разходи от СП спрямо стопроцентова 

собственост. 
 
Преките приходи и разходи са непосредствено свързани с резултатите от 

дейността на смесеното предприятие, докато непреките приходи и разходи 
имат влияние върху цялостната дейност на потенциалния задграничен 
инвеститор.  

Приведените разсъждения и формули могат да бъдат допълнени с 
информация относно причините за увеличение или за намаление на преките и 
непреките приходи, съответно разходи при отделните форми на задгранична 
инвестиционна дейност. Могат да се изразят таблично, както следва: 
 

1147



Таблица 3. Нараснали приходи на смесенито предприятие 
Преки (R1) Непреки (R2) 

● маркетинг ноу-хау на чуждия 
партньор 

● по-обхватна продуктова гама 

● невидими активи ● спин-оф знания 
●връзки на чуждия партньор с 
правителство или важни купувачи - 
един конкурент по-малко 

● внесени от чуждия партньор и 
предоставени на новия партньор и 
неговите поделения 

● по-бързо навлизане на даден пазар ● надбавки върху елементи или 
стоки 

● подобряване нетната съвременна 
стойност 

 

● достъп до пазари  
 

Таблица 4. Намалени разходи от смесеното предприятие 
Преки (С1) Непреки (С2) 

● икономия поради серийност, 
поради по-голям пазарен дял; както 
и поради рационализация, базирана 
на националното, съответно 
корпоративно предимство на всеки 
един от партньорите, 
правителствени инициативи 
(субсидии), давани само на 
смесеното предприятие 

● производителност и технически 
новости, разпространени до 
останалите поделения на 
предприятието 

● използване на ненатоварени 
мощности на всеки  един от 
партньорите, намаляване на разходи 
за капитал и административни 
нужди; достъп до евтини ресурси, 
по-производителна технология или 
управленските методи, предлагани 
от всеки един от партньорите 

 

 
Таблица 5. Намалени приходи от смесеното предприятие 

Преки приходи (R3)  Непреки приходи (R4) 
● ограничават се дейностите на 
предприятието; по-ниски цени 
спрямо партньора 

● партньорът е по-значим конкурент 
в бъдеще 
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Таблица 6. Нараснали разходи от смесеното предприятие 
Преки разходи (С3)  Непреки разходи (С4) 

● разходи от предоставяне на 
технология/ експертиза на партньора  

● леко нарастване на 
административни правни разходи на 
равнище централа 

● нараснали разходи по координация 
– във и извън предприятието 

 

● обвързаност с партньора по 
отношение доставки, канали, 
реализация 

 

 
4. Заключение 

От проведените изследвания може да се обобщи следното: 
1. Трябва да се създаде организация на разходите на смесените 

предприятия, където се: • уточняване на разходите на смесени предприятия; •  
методите за оценяване на материалните запаси; • разходите за труд и системи 
за заплащане на труда в смесеното предприятие; • методите за 
разграничаване на разходите. 

2. Методическите подходи за определяне на себестойността на 
продукцията: • подход на абсорбционна себестойност; • подход на пряка 
себестойност. 

3. Системи за определяне себестойността на продукцията: • себестойност 
на обем работа и на партида; • себестойност на Договора; • себестойност на 
процеса; • себестойност на свързани и странични продукти. 

По начина на управление на разходите на смесеното предприятие се съди 
за успеваемостта и годността на управленския екип да управлява 
предприятието. 
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Abstract: The aim of this paper is to propose novel approach for assessment of international 
donor programmes that support the development and growth of small and medium sized 
enterprises (SMEs). It outlines all phases from the selection of projects, donors and 
implementers, through the development of information collection tools, to the data analysis, 
selection of success stories and reporting the results. In addition, an application of this 
approach to the donor programmes in Macedonia is described. The developed report serves 
the World Bank in the process of preparation of the new County Partnership Strategy for the 
following period. This type of analytical approach is very important to be applied while 
planning future financial support programmes, but it is vital the research to be conducted by 
an independent party, which process will guarantee objectiveness in the assessment. 
Keywords: international donors, SMEs development instruments, start-up support, SME 
growth support. 
 
1. Introduction 

Republic of Macedonia is a small and open economy in South East Europe. 
With a population of only 2 million, Macedonia was the third poorest among the 
South East European countries in 2013. The Government has implemented 
important structural reforms in recent years, which include improving the customs 
administration, introducing a flat tax on personal and corporate income, generating 
environment with economic growth and new jobs creation in order to increase 
global competitiveness with creating and exploring higher value products and 
services.  

In the Republic of Macedonia, Government agenda on competitiveness has a 
significant impact on the growing economy based on advanced manufacturing 
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capabilities and more competitive, export-oriented enterprises. Under the 
Government’s agenda, further economy growth depends of the improvement, given 
that: (a) exports are still too concentrated in commodities (metals and minerals) 
where value added is low; (b) the companies do not invest sufficiently in 
innovation; (c) most exporting firms have difficulty competing in export and (d) 
the agribusiness sector is constrained by low productivity. The Government agenda 
on competitiveness has been supporting reforms that incentive investment and 
technology upgrading in the manufacturing, agribusiness and trade logistics 
sectors. According to the Government agenda on competitiveness, the World 
Bank’s Country Partnership Strategy for the period 2010–2014, supports the key 
goals within three main pillars: (i) the Competitiveness pillar goals of increasing 
financing and investment in sectors where Macedonia could become competitive; 
(ii) the Inclusive Growth pillar goal of improving employability and (iii) the Green 
Growth pillar goal of aligning the agriculture sector and agricultural exports. The 
main recognition for the success of these reforms is the fact that in 2013, Republic 
of Macedonia ranked among the top 10 Doing Business reformers worldwide [1]. 

International donors are increasingly looking to the private sector as a key 
partner for achieving sustainable development results in developing countries. 
Private sector actors, private companies and foundations, are seen as a source of 
innovation, expertise and finance to be harnessed in addressing development 
challenges [2]. At the same time, private sector actors are playing an increasing 
role in their own right both as founders of development interventions and as 
important business partners. Donors coordinate their aid efforts with focus on the 
economic growth and the private sector as driving forces behind the development.  

International assistance (international donors) has been providing support to 
private sector development in Macedonia since the 1990s. Within this assistance, 
several programmes have been implemented mainly in the form of traditional 
project financing including technical assistance and know how transfer [3] [4]. 
Private Sector Development and Grown (PSDG) covers a wide range of activities 
involving both public institutions and private organisations and stretches over 
several sectors, each of them having specific needs and requiring specialised 
approaches. 

 
2. Scope, objective and background of the research 

This research is addressed to mapping and assessment of the international 
donor programmes and strategies related to the private sector and to support 
economic growth. The research is based on an examination of publicly available 
CDAD of RM for donor projects active during last five years 2009-2013, donor 
strategies including websites, strategy papers, policy documents, and donor 
commitments. Taking a framework analysis approach, the objective of the research 
is to identify the impacts of the donor programmes to support economic growth 
and reforms in the business environment connected to private sector development 
and competitiveness. 
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The main goals of this research are analysis of the donor programmes impact 
and knowledge on the lessons learned. Therefore, the main research goals are 
related to identify:  

- the impact of the donor programmes in the support of economic growth 
and reforms in the business environment related to private sector development 
and competitiveness 
- the knowledge about the lessons learned through projects’ 
implementation, by both project donors and implementers. 
Central Donor Assistance Database (CDAD) includes 1396 projects in the 

targeted period. This leaves area for interventions by several international donors, 
such as bilateral institutions and international institutions which have been active 
in supporting PSDG activities in Macedonia.  

According to Central Donor Assistance Database (CDAD) of the Government 
of the Republic of Macedonia [5] (Fig. 1), supported by Secretariat for European 
Affairs, 2691 financed project have been registered since 1992. The committed 
funds have grown from 3 mil. EUR in 1992, ca. 30 mil. EUR in 1993 to ca. 195 
mil. EUR in 2013, financed by 61 international multilateral donors and 27 
international bilateral donors. Almost half, 1396 projects with international donors’ 
assistance have been at least partly implemented in the period of analysis (ongoing 
in 2009-2014). The projects are dedicated to different sectors related to wider areas 
of policies implementation. 
 

 
 
 

Fig. 1. Structure of the projects with international donors’ assistance  
(Source: CDAD) 

 
The analytical analysis of the CDAD data shows that most of the projects have 

been targeting the entire country, significantly smaller number of projects have 
been targeting specific regions, where the leading region is the City of Skopje (Fig. 
2). 
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Fig. 2. Structure of the projects’ top location and top donors per funding volume  
          (Source: CDAD) 
 

The international donors, such as the United Nations, the European Bank for 
Reconstruction and Development, the United States for International Development 
(USAID), the German Cooperation Agency (GIZ), Swedish SIDA, the Swiss 
Development Cooperation (SDC), British Embassy etc., have played a significant 
role in the provision investment and capacity building to support economic growth 
and reforms in the business environment related to private sector development and 
competitiveness (Fig. 3). 

 

 
 
 

Fig. 3. Donors that have main role in supporting of economic growth in Macedonia  
        (Source: CDAD) 

 
Data management bases on: (1) primary analysis for re-ordering and making 

data accessible and (2) secondary analysis for reducing the data volume based on 
prioritises questions. Theme based and case based approaches as “cutting - up” 
data tools are used in data management process. 
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There are quantitative and qualitative aspects for assessing the effects through 
data analysis in the research. Qualitative data analysis, as a part of the framework 
approach, is applied as a methodological tool for this research. The mass of 
qualitative data generated by questionnaires, interviews and observational data, 
collected for this research, will be described and summarized by the qualitative 
data analysis. The literature on the quantitative evaluation of private sector 
development programmes suggests that various evaluation techniques [7][8][9] can 
be used. Evaluation depends on the formulation of a strategic counterfactual (what 
would have happened without the support), and evaluation techniques differ in the 
way they select controls used to separate project effects from other factors. 

 
3. Sampling and data collection methods 

Primary and secondary sources have been analysed. The analysis in this 
research is based on an examination of:  

1. Primary sources of data: questionnaires for the project donors, 
questionnaires for the project implementers, and interviews of key projects’ 
donors, implementers, and beneficiaries. 

2. Secondary sources of data such as: publicly available donor assistances, 
policies, including websites, databases, strategy papers, policy documents, donor 
commitments and other multilateral forms. 

The collection of data was organized in 5 stages: 
Stage 1 – Define Dataset of the Donors 

The definition of the dataset defines the donors that are going to be included in the 
research. The purpose of the first stage of the data collection is to have clear 
definition of the dataset that should be analyzed as a part of the research. So, this 
stage should define the basic criteria that should be applied in order to select 
international and bilateral donors that are of interest for the purpose of the research. 

Stage 2 – Define dataset of the projects 
The definition of the dataset should also include criteria for enabling the selection 
of the projects that meet the research objectives. The research methodology should 
define the basic criteria that should be applied in order to select international and 
bilateral projects that are of interest for the purpose of the research. One project is 
selected and included in the database if one of the two following criteria is 
fulfilled: selection by policy and selection by period of implementation. 

Stage 3 – Research with Data Collection from the Donor 
The third stage is dedicated to the data collection from the donors. The process of 
collecting the data from the donors should be based on the earlier prepared 
questionnaire, relating to all identified factors from the desk research. 

Stage 4 – Research with Data Collection from the Implementing Subjects 
Similarly to the previous stage, the fourth stage covers data collection from the 
implementing subjects. The process of collecting the data from the implementing 
subjects should be based on the earlier prepared questionnaire, relating to all 
identified factors from the desk research. 
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Stage 5 – Analysis and Conclusions 
The last stage of the proposed model is related to final analysis of the collected 
data from all sources and preparation of conclusions related to projects’ relevance, 
impact, efficacy, efficiency, and providing the lessons learned, and presentation of 
research findings. 

 
4. Results 

There have been identified 197 projects in the CDAD data base that belong to 
the selected donors in defined population of the research. Based on the size of the 
population included in the survey, the research has covered the whole population.  

These projects have been implemented by 132 identified implementing 
organizations.  

From the identified donors and implementers that have filled-in the respective 
questionnaire, there has been selection for in-depth analyses through conduction of 
interview. The success stories donors, implementers and projects have been 
presented in the full report.  

The study is based on: 1) cutting edge thinking and experience/lessons learned 
from donors and implementers, 2) a review of key documents related to the 
introduction of foreign assistance in Macedonia, and 3) in-country interviews with 
the donors and implementers in Macedonia. According to the conclusions from the 
questionnaires and interviews, separate sets of recommendations were prepared for 
each of the following identified types of instruments: 

- Small / micro grants (up to 10.000 €) for business operation. 
- Subsidies for new ventures. 
- Top class consultants. 
- Coaching and training. 
- Strengthening entrepreneurial habits from the earliest age. 

The study gives the lessons learned for: 
1) Describing the experience from the usage of foreign assistances and 

impacts at economic growth analysed at strategic level and projects 
implementation, 

2) Identifying the success factors and challenges of the process, highlighting 
the unique features and lessons learned, 

3) Making key decisions and highlighting the driving forces behind 
economic growth and development.  

 
5. Conclusion 

Projects financed by international donors play significant role in the 
development of certain area in the recipient countries. These types of projects are 
strategically planned and aim to boost the development of the most urgent or most 
potential areas, such as: improving the competitiveness, inclusive growth and 
increasing the employability, green growth, etc. These initiatives have significant 
effect on the regional and economic developments and social conditions in the 
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recipient country. Also, the donor support plays important role in the promotion of 
governance based on European principles in society and economic standards. 

Republic of Macedonia as part of the EU pre-accession programmes 
implements the proposed strategies and undertakes reforms to boost the SME 
sector, which attracts international donors to support these activities.  

For the success of the donor programmes and their effective planning, it is vital 
an objective system for evaluation and assessment to be provided. Each of the 
projects contains a set of relevant indicators that are proposed and assessed by the 
project stakeholders (donors and implementers), which might introduce 
subjectivity and bias in the results.  

This paper proposes a strategic approach for evaluation of the programmes by 
independent party that should be applied while planning the future donor 
programmes in order to maximise their effectiveness. The data source that is 
proposed to be base for this research is CDAD database. The approach is consisted 
of 5 phases: the first two phases cover the definition of the criteria for data 
selection; the following two phases explain the data collection and research 
processes; and the final phase is dedicated to analysing the data and delivering the 
conclusions and recommendations. 

The approach is applied for assessment of the international donor projects in 
the Republic of Macedonia. The analysis of the collected data produced concrete 
results on the programmes’ success, as well as lessons learned on the assessment 
process, identification of the success factors and challenges, and determination of 
the driving forces behind economic growth and development. The 
recommendations should assist the World Bank in the planning and preparation of 
their future country partnership strategies. 

This study is beneficial for the international donors, but also for the 
practitioners who propose, implement and evaluate internationally financed 
programmes. The proposed approach can be also applied by the policymakers in 
the projecting of future national strategic programmes for the development of the 
SME sector. Last but not the least, the theoretical contribution of this paper is also 
important for the scholars researching in the area of project evaluation and 
assessment.     
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Abstract: Introduction of delegated budgets in education is a form of implementation of the 
reform towards decentralization. The financing model is a challenge to be structured in a 
way that creates incentives for continuous improvement of equal access and quality of 
education. The financial model must meet the basic principles and requirements. A clear 
understanding of the nature of the resources spent in the educational system. For effective 
policy for the development of education is not enough managerial will and clear vision is 
needed and significant financial resources, part of which should be ensured on the basis of 
savings and restructuring costs. 
Keywords:  decentralization, delegated budgets, financing, education. 
  
1. Въведение 

В условията на пазарни отношения механизмите за финансиране са важно 
средство за регулиране и насочване на обществените процеси. Голяма е зна-
чимостта  им и за управлението на образователната система. Доколкото сис-
темата за финансиране се възприема като средство за постигане на резултати 
в развитието на други компоненти на образователната политика, промените в 
нея не се правят самоцелно. 

При осъществяване на финансовата политика се търси баланс между два 
основни подхода при финансирането. От една страна, държавата изпълнява 
своята функция да гарантира правото на образование на гражданите, т.е. да 
осигурява на всички училища минимално необходимите средства за покри-
ване на техните нужди. От друга страна, се търси оптимална ефективност при 
осъществяването на инвестиции в образованието, което предполага повече 
средства да се влагат там, където има оптимизирана мрежа, където са налице 
необходимите материални, организационни и методически условия за про-
веждане на качествен образователен процес. 
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Предизвикателство е моделът на финансиране да бъде структуриран по 
начин, който да създава стимули за непрекъснато подобряване на равния 
достъп и качеството на образование. В тази връзка финансовият модел отго-
варя на следните основни принципи и изисквания: 
 Хоризонтално равенство при финансирането на образователната услу-

га, като проекция на равния достъп до образование, което не означава еднак-
во финансиране за всички, а предполага да бъдат отчетени и компенсирани 
естествените неравенства в достъпа; 
 Яснота и простота на финансовия модел; 
 Съответствие с целите на образователната политика; 
 Предимство на вътрешните стимули за ефективност и ефикасност пред 

административния подход; 
 Конкуренция между звената в системата; 
 Устойчивост на модела и на финансовите правила; 
 Субсидиарност на финансовите решения. 
Паралелно с това е необходимо ясно разбиране за характера на средства-

та, влагани в системата на образованието. Това са средства за развитие на 
обществото и постепенното им увеличаване като процент от БВП през след-
ващите години са изключително необходими и оправдани. За осъществяване-
то на ефективна политика за развитие на образованието не е достатъчна само 
управленска воля и ясна визия, нужен е и значителен финансов ресурс, част 
от който следва да се осигури на основата на икономии и преструктуриране 
на разходите.  

В България с държавния бюджет за 2015 год. за образование се планират 
3,045 млн. лв., или 3,7 % от БВП [4], [1]. Разработена е Национална програма 
за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 
подготовка [7]. С Решението на МС от 21.01.2008 г. [2] са въведени 
делигирани бюджети във всички образователни институции. Приложения 
програмен подход, ориентиран напред във времето визира не малко 
предимства: осигурява по-голяма прозрачност при управлението, отделните 
министерства, в случая на образованието и науката се обвързват с по-големи 
отговорности по планирането на собствените им бюджети, така, че да бъдат 
изпълнени заложените в програмните стратегии цели и планирани резултати. 
Програмното бюджетиране измества традиционното, което е значително по-
несъвършенното. 

 
2. Изложение 

Финансовата децентрализация като процес на прехвърляне на правомо-
щия, свързани със съставянето и изпълнението на бюджет от страна на обра-
зователните институции, позволява те да разполагат с повече оперативни 
правомощия по отношение на съставянето му и изразходването на средства-
та, като по този начин провеждат самостоятелна политика. Онези от тях, 
които се управляват законосъобразно и икономически целесъобразно, полу-
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чават допълнително финансиране при което могат да осигурят по-високо 
заплащане на учителите.  

На съвременния етап финансирането на училищното и предучилищното 
образование се осъществява по начин и ред, който намира приложение в 
съответната нормативна база. Издръжката /единен разходен стандарт/ на 
един ученик за всяка година, се определя от Министерство на образованието, 
съобразно държавните оразователни изисквания, диференцирана по степен на 
образование, вид училище и предвид условията на населеното място. 

След утвърждаване на средствата, чрез приемане на държавния бюджет от 
Народното събрание, както и бюджетите на общините, Министерството на 
образованието отделя средствата за капиталовлежения, за субсидиране на 
научни изследвания в областта на преучилищното и средното образование, за 
квалификация в тези областта, а също и за квалификация на учителите и 
директорите. Министерството на образованието и Министерството на 
финансите одобряват нормативите и осигуряват регулаторите и другите 
икономически условия за осъществяване на дейността на детските градини и 
училищата. 

Средствата за издръжка и за работна заплата се посочват отделно в 
бюджета на общините и в бюджета за Министерството на образованието. Те 
се предоставят на детските градини и училищата и на тази база се изготвя 
бюджета на всяка учебна институция. 

Детските градини и училищата имат право да си осигуряват 
извънбюджетни приходи от наеми, такси, дарения, целеви средства от 
потребителите на кадри, доходи от педагогическа и учебно-производствена 
дейност и пр. 

Професиите и специалностите, видовете училища и обслужващите звена, 
обучението в които се осъществява изцяло за сметка на държавния бюджет, 
се определят по списък, утвърден от Министерският съвет. 

Изграждането, поддържането, ремонтите, реконструкцията и 
модернизацията на материално-техническата база на училищата, детските 
градини и обслужващите звена се извършват преди всичко със средствата от 
бюджетите на общините, и отчасти от фондове на организации, за чиято 
дейност се подготвят кадри, и със средства от други източници. 

При неделегираните бюджети детските градини и училищата нямат свой 
отделен бюджет. Общината разработва и променя бюджета за образование. 
Често тези средства не са разбити по отделни училища. Директорите не 
разполага с бюджета на институцията си. Не са малко случаите, когато те 
дори не са запознати с него. Финансирането става чрез заявки. 

Ключовите проблеми изискващи въвеждането на системата на 
делегираните бюджети се отнасят до: 

• Несправедливо разпределение на средствата - няма ясни правила за 
разпределението им; 

• Неефективно използване на ресурсите; 
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• Липса на правомощия на директорите на детските градини, а липсата 
на ясни правила води до недобро управление; 

• Неритмично финансиране, недостиг на средства; 
• Липса на мотивация у директорите да правят икономии и да разкриват 

нови източници за генериране на собствени приходи; 
• Високи административни разходи; 
• Непознаване детайлно на проблемите от общинската администрация. 
В Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка [8], понятието „делегиране” се 
обвързва едновременно с децетрализация на управлението и финансова 
децентрализация. 

В резултат на дефицит в местните финанси, породен от ограничените 
общински правомощия и системното предоставяне на недостатъчно средства 
за финансиране на възложените отговорности, финансовото състояние на 
общините силно се влошава в периода след 1998 г. 

Подписаното в края на 2001 г. Споразумение за децентрализация между 
правителството на Република България и Националното сдружение на 
общините в Република България /НСОРБ/, очертава основните проблеми и 
необходимите области за промяна. Подготовката на тези промени започва в 
началото на 2002 г. Създадена е работна група по финансова 
децентрализация към Министерския съвет, която подготвя Концепция за 
финансова децентрализация и Програма за нейното изпълнение за периода 
2002 – 2005 г. [5, 6], изпълнението довежда промени в основните закони, 
уреждащи финансовите отношения между държавата и общините. Тези 
промени повишават правата и отговорностите на местните власти, създават 
прозрачност в определянето и разпределението на държавните трансфери. 

Децентрализацията, представляваща прехвърляне на правомощия, 
отговорности и ресурсите за тяхното осъществяване от по-високи към по-
ниски равнища на управление, въз основа на нормативен акт, има няколко 
основни характеристики: 
 Глобален принцип свързан с демократизацията на обществото; 
 Относителна самостоятелност (юридическа и йерархична), 

независимо, че поднационалните равнища са част от устройството на 
държавата и обществената система; 
 Поднационалните структури имат свой собствен правен статут, 

собствен бюджет и правила за работа, ръководните им органи са 
демократично избрани. 

От своя страна, финансова децентрализация създава условия за ресурсно 
осигуряване на дейността на регионалните и местните власти, като  гарантира 
справедливо разпределение на самите ресурси. 

Финансовата отговорност е централен компонент на децентрализацията. 
Ако се очаква местните власти да изпълняват ефективно децентразирани 
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функции, те трябва да имат и собствени приходи, набирани на местно 
равнище или прехвърлени им от централното правителство, както и 
пълномощията да вземат решения за разходването им. 

Финансовата децентрализация е продължителен процес, обхащащ 
цялостната система на финансови взаимоотношения на всички равнища на 
публично управление. Финансовата децентрализация се постига чрез 
принципа на субсидиарност, т.е. публичните услуги се предоставят на това 
равнище на териториално управление, което може да ги произведе с  най-
малко средства, с най-добро качество и е най-близо до потребителите. 

Основните принципи на финасовата децентрализация са: 
• Финансовата децентрализация трябва да се разглежда като комплексна 

система; 
• Финансирането следва функцията; 
• Създаване на система от стимули, насочена към увеличаване на 

местните приходи, укрепване на потенциала в сферата на финансовото 
управление и максимална степен на местна автономност при определяне 
характера и съдържанието на общинските услуги; 

• Строга финансова дисциплина от централната и от местната власт; 
• Опростена структура на финансовите взаимноотношения; 
• Възможност от страна на централната власт да наблюдава и оценява 

процеса на децентрализация; 
• Отчитане различията между общините във финансовите им ресурси, 

управленска компетентност и създаване на условия общините с различен 
потенциал да се развиват съобразно своите особености; 

• Условия за ефективен  граждански контрол. 
Реформата към финансова децентрализация условно може да се раздели 

на два етапа. Първият предполага регулиране на управленските и 
финансовите отношения между централните и местните власти. Вторият етап 
визира приложението на горните отношения в рамките на общината - между 
местната власт и заведенията за услуги. 

Неясните отношения между централните и местните власти преди старта 
на реформата, предпоставят централизирани отношения между общината и 
второстепенните рапоредители. Липсата на сигурност в държавните субсидии 
рефлектираше в невъзможност по-надолу, в  рамките на общината, да се 
поемат твърди ангажименти. Сега, чрез разходните стандарти, системата 
добива известна сигурност и стабилност. 

Общините могат да разчитат на определени финансови ресурси, да 
планират и приоритизират потребностите си. Те имат правомощия да 
разпределят финансовите ресурси между училища и детски градини, като се 
съобразяват с обективните фактори, въздействащи върху размера на 
разходите им. 
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Системата на делегираните бюджети е форма на децентрализация на 
местно равнище. Въвеждането ѝ предполага прехвърляне на правомощия от 
общините към училищата и детските градини. Децентрализацията има пряко 
влияние върху начина, по който се използват ресурсите в системата на 
образованието. При делегиране на по-ниско ниво на управление на 
правомощията за вземане на решения за разпределяне на ресурсите, 
ефикасността се увеличава, тъй като има по-големи възможности да 
идентифицира начини за намаляване на оперативните разходи, защото 
познава по-добре специфичните нужди на образователната институция. При 
системата на делегиран бюджет, директорът има възможност да дефинира 
проблемите, да планира разходите и да следи за тяхното изразходване, като 
отчита приоритетите на дейността и развитието на учебната институция. 

Децентрализацията може да подобри качеството на образованието, като 
прехвърли вземането на решения в дадена сфера по-близо до нуждите на 
всяка учебна институция, като се отчитат специфичните социални и културни 
условия и особености на средата. В същото време, децентрализацията 
повишава прозрачността и отчетността на управлението на образователните 
дейности, което може да допълни контрола и мониторинга върху качеството, 
упражняван от специализираните централни и регионални органи. 

С въвеждането на системата на делегираните бюджети се променят и 
задълженията на училищните настоятелства. Тяхната роля при новите 
условия е да подпомагат финансово учебните институции организирайки 
дарителски кампании, реализирайки различни проекти. Основни насоки и 
технологии в това отношение добре проличават от Таблица 1. 

 
Таблица 1. Модели за децентрализация на училищата 

 
СЕКТОРНА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОБЩИНСКА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

• Национална формула (ваучери) 
• Големи управленски и финансови 
правомощия на директорите 
• Междуучилищна конкуренция  
• Пазарът регулира училищната мрежа 
• Качество 
• Слабо настоятелство. Родителски 
контрол – чрез записване на децата 

• Местната формула. Търсене на 
справедливост при разпределението  
• Ограничени управленски и финансови 
правомощия на директорите 
• Общината определя образователния 
профил 
• Сътрудничество между училищата 
• Общината оптимизира училищната 
мрежа 
• Достъп 
• Силно настоятелство. Родителите 
вземат участие в управлението на 
училището 

 
Цялостното въвеждане на концепцията за делегирани бюджети предпо-

лага: 
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 Завършена визия за децентрализация на системата. Това включва ясно 
разпределение на отговорностите между трите нива на управление - централ-
но, местно и училищно. От една страна, завършената концепция за делегира-
ни бюджети изисква стандартите да бъдат сведени до ниво училище /детска 
градина. От друга страна, са налице естествени неравенства между различ-
ните училища в рамките на една община, които само местните власти могат 
да отчетат и да компенсират. Това налага да се намери съотношението между 
частта от стандартите, която ще бъде сведена до ниво училище, и частта коя-
то ще се разпределя от общините. Максимално голям процент от средствата 
следва да достигат до ниво училище, като се запази минимален процент, в 
рамките на който общините да могат да компенсират неравенствата. Освен 
това общините имат възможност в известни граници да насочват някои до-
пълнителните инструменти за насърчаване на достъпа – социални стипендии, 
междуселищен транспорт, ученическо хранене и общежития. 
 Постепенно преминаване на по-голямата част от държавните училища 

/детски градини на финансиране чрез общинските бюджети. Освен че е важ-
но проявление на децентрализацията на системата на училищното образова-
ние, реализирането на тази мярка осигурява възможност на училищата да 
запазват неусвоените средства и да ги прехвърлят в следващата бюджетна 
година (т. нар. преходни остатъци). 
 Промяна в модела на регулиране на труда. На директорите следва да се 

осигури възможност в известни граници да избират между повече преподава-
тели с по-ниски възнаграждения и по-малко преподаватели с по-високи въз-
награждения. Това създава възможност на училището да използва по-гъвкаво 
два от компонентите, които определят числеността на преподавателския със-
тав – пълняемост на паралелка (съответно броя на паралелките) и преподава-
телска натовареност. Свободата на директорите да определят числеността на 
персонала не може да бъде абсолютна. Тя е ограничена от редица други изис-
квания – учебен план, максимален брой ученици в паралелка /група/, над 
който качеството на обучението се влошава, максимална работна седмица, 
минимална работна заплата и т. н. 
 Засилване на правомощията на училищните настоятелства, като им се 

дава възможност да участват в подготовката на делегирания бюджет на учи-
лището и в контрола по изпълнението му, както и създаване на училищни 
съвети, на които да бъдат предоставени и финансови компетенции. 

Училища и детски градини, които отговарят на определени качествени и 
количествени характеристики (отсъствие на маломерни паралелки, оптимал-
на пълняемост на групите, оптимизирана структура и състав на персонала, 
широко използване на нови методи в преподаването, развитие на извънклас-
ната и извънучилищната дейност и др.) са допълнително финансово стиму-
лирани. Освен за ефективно управление на средствата, институциите са до-
пълнително стимулирани и при постигането на по-високо качество на обра-
зованието. 
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Финансирането на системата на основата на национални програми създа-
ва възможности за много по-ефективно постигане на приоритети и цели, 
които не се реализират в желания обем и/или качество в рамките на институ-
ционалното финансиране. 

Министерският съвет е приел промени в стандартите за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г. [9]. С 
тях се усъвършенства методиката на финансиране на училищата в общините 
с районно деление, като се създава допълнителна възможност за осигуряване 
на средства за финансирането на малките училища, разположени в отдалече-
ни населени места в периферията на общините. Издръжката на тези училища 
обективно е по-висока от средната за общината. В рамките на одобрената 
методика ще бъде приложен диференциран подход за определяне на средст-
вата по стандарти за учениците в населените места, обхванати в периферните 
райони. По този начин ще се постигне по-голяма справедливост при разпре-
делението на средствата за делегираните от държавата дейности по функция 
„Образование“ и ще се подобри финансирането на малките училища, разпо-
ложени в отдалечени и по-слабо населени места [9]. 

 
3. Заключение 

Делигирането на бюджети е един модерен способ за решаване на актуални 
проблеми на съвремието. Създаването и развитието на децентрализираното 
финансово управление на предучилищното и училищното образование е една 
от съществените промени, настъпили в българското образование. Системата 
на делегираните бюджети е начин за привличане на повече средства и 
постигане на по-голяма ефективност при използването на влаганите в 
образованието ресурси. В случая се визира сфера, от която именно зависи 
качеството като ключов фактор за общественото развитие и икономическия 
растеж на нацията. Сам Агир (2000) [3] определя доброто управление като 
средство имащо принос към целите относно: икономическо развитие, 
човешко развитие и социална справедливост повдигайки аргумента, че 
отсъствието на добро управление е особено пагубно за корективното и 
интервенционно състояние на всичките му процеси [3]. 

Системата на делегираните бюджети не е само „нов начин на 
бюджетиране”. Тя е „нов начин на отношения”, който допринася за постигане 
на целите не с административна принуда, а с предоставяне на повече права и 
отговорности и регулиране на действието на системата чрез стимули и 
санкции. Преминава се от административно и пряко управление, към косвено 
регулиране. 

Увеличават се правомощията на училищата и детските градини, т.е. на 
институциите, които са по-близо до потребителите на съответната услуга. 
Общината прехвърля на училищните власти правото да вземат самостоятелни 
решения, свързани с административното, организационното и финансовото 
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им функциониране, както и отговорността за резултатите от техните 
действия.  

Системата на делегираните бюджети, както по замисъл, така и в 
практическо приложение, не е универсална система за решаване на всички 
проблеми в образованието. Тя не може да реши основни проблеми като: 
усъвършенстване на единните разходни стандарти; по ефективното 
разпределение на дейностите в образованието на делегирани и местни 
/общински/; оптимизация на мрежата; оценка на качеството на образованието 
и много други. 

Прехвърлянето на правомощия и отговорности цели да се даде 
възможност решенията да се вземат от равнището, което е най-
заинтересеновано и може с минимални ресурси, най-ефективно, с най-високо 
качество да предостави съответните услуги.  
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1. Въведение 

Качеството е основна ценност на образованието и фактор за устойчиво 
бъдеще. „Относно висшето образование, качеството е онова поле, в което се 
пресичат потребности, възможности, интереси на личността, на 
обществото (представяно най-често от държавата) и на университета” [10]. 
Един от основните двигатели гарантиращи качествено образование е новият 
дух в отношенията „студенти – преподаватели”, както и гъвкавостта и адап-
тивността на учебното съдържание. 

Управлението на качеството е насочено в няколко водещи направления: 
• хармонизиране и разработване на нови учебни планове и програми; 
• въвеждане на иновационни форми и методи на обучение; 
• усъвършенстване на контролните процедури; 
• издаването на учебници, учебни пособия и материали; 
• разширяване на възможностите за работа с изявени студенти - създаване 

на консултативни кабинети; 
• организиране на студентски конференции; 
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• включване на студентите в проекти; 
• актуализиране на следдипломното обучение и пр.  
Подходът към изграждане на качеството на висшето педагогическо обра-

зование се базира на традиционното преподаване и иновативното модулно 
обучение. Измерителите на качеството са насочени към организацията и 
осъществяването на цялостното обучение, а продуктът са именно придобити-
те способности и формираните качествата на студентите. 

Фактори, оказващи влияние върху качеството на университетското 
образование свързани с педагозите са: 
 създаване на академична общност и съответна среда чрез формиране 

на академично поведение и общуване на обучаваните; 
 умения за работа в екип - професионална толерантност и търпимост 

към участниците в малката група; 
 умения за разработване, представяне и защита на проекти; 
 степен на адаптиране и вграждане към професионалната общност, за-

пазвайки собствения професионален облик и др. 
Като член на Европейския съюз, в България се очертава реална необхо-

димост от непрекъсната оценка на качеството на висшето образование и мак-
сималното му доближаване до Европейското измерение. „Целта е да се 
обогатят и утвърдят националните процедури свързани с академичния състав, 
а също и да се стимулира академичната мобилност, което от своя страна би 
довело до издигане авторитета на висшите учебни институции” [5]. 

 
2. Изложение 

Висшето образование като подсистема на образованието и възпитанието 
на страната заема значимо място в йерархията на ценностите на всяка съвре-
менна държава. Оттам и уменията, които са присъщи за областта на 
мениджмънта във висшето образование на страните [7]. Управлението на 
образованието е движеща сила за развитието му и винаги се нуждае от ино-
виране, но има етапи и периоди, в които потребността от промени става изк-
лючително висока и решаваща [9]. Непрекъснато засилващият се процес на 
глобализация налага драстични промени в управленските процеси, включи-
телно и в университетите [2]. Съществува ново предизвикателство към вис-
шите училища, а именно – перманентно въвеждане на стратегии за 
модернизация и промяна в образованието. Налице е все по-голяма 
загриженост по въпроса за осигуряване на трайно качество на преподаването 
и научните изследвания в условията на реално съществуващата стопанска 
криза [6]. Ориентацията на управлението на образованието към иновациите 
има за цел да направи самото образование актуално, качествено, една от 
водещите сили в обществото и в същото време адаптивно към социално-
икономическите промени [9]. 

Качеството на висшето образование има многоаспектен характер. Успеш-
но може да бъде представено като зараждаща се нова тенденция в развитието 

1169



на взаимоотношенията между „Университет - правителство - потребители 
на висше образование в страната”. С цел по-голяма конкретност и детайли-
зиране е добре проблема да бъде фрагментиран като в основата му залегне 
качеството по отделните учебни планове и дисциплини в конкретните катед-
ри, което от своя страна би довело до прозрачност и яснота на изследваната 
процедура в целия университет. 

Продуцирайки механизмите за оценка на качеството във висшето обра-
зование Дж. Доналдсон и др. маркират следните по-важни моменти [8]: 

• Поставен е акцент върху самооценяването, като важен елемент на конт-
рол и отчетност, а не като резултат на намирането на факти и тяхното инс-
пектиране. 

• Като ядро на качеството авторите маркират тясната връзка между добре 
формулираните и поставените учебни цели и тяхната конкретизация в пос-
тигнатите резултати. 

• Качеството на преподавателския състав и начинът по който се извършва 
преподаването и актуализацията на знанията при обучаваните. 

• Осъвременяване и модернизиране на материалната база, нивото на обо-
рудване и приложението на технически средства на обучение и пр. 

Според Дж. Бренън, законодателство, финансиране и планиране се обе-
диняват в едно цяло, чрез гарантиране и оценяване на качеството като клю-
чови механизми в националното управление на висшето образование [3]. 
Според него универсални способи за гаранция на качеството са: 

•  регулиране назначаването и квалификацията на академичния персонал; 
•  атестиране на научноизследователската работа на персонала; 
•  регулиране на достъпа и критериите за прием на студенти; 
•  регулиране условията, при които академичните длъжности и звания мо-

гат да бъдат давани; 
•  системите за акредитация с акцент върху това, че качеството може да 

бъде продуцирано от добро „управление”. 
Д. Павлов интерпретира качеството в университетите като широко интег-

ративна величина. Тя безспорно зависи от това доколко структурата на уни-
верситетите отговаря на Закона, дали специалностите съответстват на дър-
жавния регистър, дали учебните планове и програми са обсъдени и реално 
приети. Качеството на научно-преподавателския състав се определя не само 
от броя на публикациите и съотношението между хабилитирани и нехабили-
тирани преподаватели, но преди всичко от реалния авторитет на 
професионалистите и обществото като цяло. Качеството на процеса на 
обучение зависи не само от хорариума часове, от наличието на учебници и 
учебни помагала, от достъпа на студентите до Интернет, но преди всичко от 
професионално-педагогическите качества на преподавателя, от умението му 
да направи от студентите активни участници в учебния процес. Ангажиране 
на преподавателите за подобряване качеството на дисциплината, отделния 
модул. На практика това означава възстановяване на академичната среда и 
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действителни академични дискусии в нея. Предмет на дискусия могат да 
бъдат мисията на образованието в информационния век, новите образовател-
ни ценности и цели, новите пазарни реалности, смисълът и перспективите на 
специалността, мястото и ролята и на образователния пазар, резултати от 
маркетингови проучвания от статистически анализи и др. [10]. 

С цел непрекъснато повишаване на качеството на образованието С. Тер-
зиева и М. Илиева, поставят акцент и преоткриват съвместната дейност на 
академичния състав на университетите и административния и помощен пер-
сонал, чрез създаване на вътрешен одит на качеството на обучение. Одитът 
има смисъл когато доказва, че организацията е приложила процедурите. 
Прегледът на качеството на обучението е крайна роля на управлението, съ-
държащо елементи на самооценка и планиране на бъдещата дейност [12]. 

Реализирането на система за качество на преподаване има смисъл тогава 
когато получените резултати се превръщат от една страна в реална основа на 
един от възможните показатели при оценяване (атестиране) на тяхната дей-
ност, а от друга за подобряване качеството на преподаване, чрез запознаване 
на всеки изследван преподавател с неговите „параметри” [1]. 

Факт е, че в тази сфера у нас трудностите надминават решенията и за да 
се подкрепи апробирането и утвърждаването на механизми за осигуряване на 
качеството в общоуниверситетски мащаб са наложителни съвместни дейст-
вия за сътрудничество на национално и международно равнище [4]. 

В отговор на повишените изисквания за управление качеството на образо-
ванието е разработена стратегия за развитие и конкурентоспособност на 
катедра „Педагогика и психология” [11]. 

Катедра “Педагогика и психология” е специализирано звено към факултет 
„Обществени науки”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас. 

Дейността на катедрата се осъществява в съответствие с изискванията на 
ЗВО и ЗРАСРБ, както и в съответствие с Правилника за устройството и дей-
ността на Университета, Правилника за учебната дейност и със „Система за 
осигуряване и поддържане на качеството на обучение”.  

В катедрата се организира и извършва обучение по образователно-
квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър” по 4 специалности от 
професионално направление 1.2. Педагогика. Катедрата има програмна акре-
дитация за специалностите от професионално направление „Педагогика”  за 
срок от 6 години.  

Структурата и квалификацията на академичния състав на основен трудов 
договор в катедра „Педагогика и психология”, който реализира обучението в 
специалностите в направление „Педагогика”, съответства на нормативите на 
този вид институция и създава гаранция за постигане на качество на обуче-
нието и на научните изследвания. 

Катедрата разглежда себе си като приемник на близо 70-годишната тра-
диция на педагогическото обучение в Югоизточна България, съобразявайки 
се с: 
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• Макроикономическата рамка и тенденции за развитие на България и 
спецификата на развитие на Югоизточния икономически регион; 

• Тенденциите в търсенето на възможности за педагогическо образование, 
както и на допълнителна квалификация и специализация като част от дина-
миката на обществено – икономически отношения в България; 

• Перспективите и посоките за научни изследвания в национален и свето-
вен мащаб и особеностите на университетския научен продукт в тях; 

• Стратегията за развитие на висшето образование и насърчаването на 
иновациите в изследователската дейност на европейско и национално ниво; 

• Тенденциите за все по-тясно коопериране между различни университет-
ски звена и екипи, както и със специалисти от различни работни полета на 
обществената дейност. 

Понастоящем катедра „Педагогика и психология” се явява единственото 
академично звено в Югоизточна България, предоставящо обучение за придо-
биване на висше образование (ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”) по педа-
гогически специалности. Катедра „Педагогика и психология” е в добра па-
зарна позиция, предвид следните фактори: 

- Относително ниски такси за обучение; 
- Високо квалифицирани специалисти, осигуряващи обучението; 
- Наличие на педагогически специалности с широк регистър, които са ак-

редитирани, обществено значими и перспективни, с висока степен на реали-
зируемост; 

- Специалистите, обучаващи по съответните специалности, са с много 
добра академична и практическа подготовка. 

 
I. Актуални предпоставки 
1. Учебен процес 
А. ОКС „Бакалавър” 
В катедрата се организира и реализира обучение по образователно-

квалификационните степени “Бакалавър” по 4 специалности от професио-
налното направление “Педагогика”: 

• Предучилищна педагогика и чужд език 
• Начална училищна педагогика и чужд език 
• Предучилищна и начална училищна педагогика 
• Социална педагогика 
Обучението се осъществява по акредитирани учебни планове и програми, 

съобразени с новостите в научното направление. Амбицията на катедрата е 
да работи по допълнително надграждане на качеството на лекционните кур-
сове, обогатявайки ги с иновативни обучителни технологии и добавяйки нови 
аспекти на приложно – научните достижения. В краткосрочен план стреме-
жът е да се задълбочи и разшири практическата подготовка на студентите 
чрез установяване на устойчива мрежа от базови институции и специалисти, 
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подпомагащи практическото обучение. В средносточен план е планирано 
разширяване на бакалавърските програми с нови специалности, гарантиращи 
заинтересованост от страна на потребителите. 

Б. ОКС „Магистър” 
В ОКС „Магистър” Катедрата планира да развива и актуализира успешна-

та практика на магистърски програми „ИО на ДСОП” и „Алтернативни педа-
гогически технологии за обучение в ДГ и НУ”, „Социално-педагогическо 
консултиране”. Ще продължи утвърждаването на магистърска програма 
ПНУП, предназначена за специалисти от други професионални направления 
и професионални бакалаври от направление 1.2. Педагогика, като акцентът се 
поставя върху повишаване качеството на обучението и оптимизиране на дос-
тъпа до програмата.  

Сред най-близките приоритети е утвърждаването на три нови магистърски 
програми – „Информационни технологии в обучението 1-4 клас”, предназна-
чена за завършилите ОКС „Бакалавър”, спец. ПНУП и НУПЧЕ, „Организация 
на свободното време и анимация”, предназначени за завършилите ОКС „Ба-
калавър”, спец. ПНУП, НУПЧЕ и ПУПЧЕ и ОСИНТ, предназначена за за-
вършилите ОКС „Бакалавър”, спец. СП. 

С. Работа със студенти 
Преподавателите в катедрата имат за първостепенен приоритет осигуря-

ването на добра групова динамика в студентските аудитории, включвайки 
профилно интерактивен подход във взаимодействието с тях. Много добри 
практики, които се продължават, са търсенето на различни формати на взаи-
модействие с групи младежи, студентски лидери и доброволци в различни 
форми на академична и извънаудиторна заетост, насърчаване на студентска 
автономия и подпомагане на развитието на групи по интереси. Катедрата 
разпознава като отлични практики и насърчава по-нататъшното развитие на 
младежки НПО със студентска насоченост и включеност като Сдружението 
на младите психолози в България „4-ти Април”, както и неформални групи 
студенти, кандидатстващи по проекти в младежки програми. 

Екипът от преподаватели се ангажира да продължава активните си усилия 
по посока на интегрирането на студенти със специфични образователни пот-
ребности, най-вече в областта на достъпа до качествено образование и разви-
тие, като медиира добрия микроклимат и приемственост в студентските ау-
дитории. 

Цели с оглед конкурентоспособността на катедрата са: 
• Развиване на атрактивни педагогически специалности, предоставящи 

мобилност в професионалната реализация на обучаващите се специалисти; 
• Завишаване на относителният дял на преподаваните дисциплини с въ-

ведени иновативни обучителни технологии; 
• Завишаване на относителния дял на профилиращите дисциплини с уве-

личаване на относителния дял на практическите упражнения. 
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2. Научноизследователски процес 
Членовете на катедрата ще продължават да търсят добра обвързаност с 

националните и световни тенденции и достижения в областите на образова-
нието и възпитанието; психичните особености на личността в детска, пре-
ходна, юношеска и зряла възраст; проблеми на менталните и личностни 
дисфункции, както и проблемите на гражданското общество, социалната 
динамика и кариерното развитие, респ. на педагогически специалисти. 

Научно-изследователският продукт включва проекти, инициирани общо 
от катедрата, както и самостоятелна активност на всички представени члено-
ве. Активността в кандидатстване по научни проекти е ориентирана в след-
ните области: 

- Вътрешно университетски ресурси – ежегодно кандидатстване на се-
сиите на НИС 

- Търсене на възможности сред външни донори за научна дейност – 
проекти на МОН, МТСП и АСП, както и национално представени програми 
на ЕС и ЕК – програма „Развитие на човешките ресурси”; Европейски Социа-
лен фонд, Фонд „Научни изследвания” и др. 

3. Кадрово израстване на членовете на катедрата 
Динамиката на академичното израстване на членовете на Катедрата се 

нуждае от оптимизиране, най-вече по отношение темповете на провеждане на 
процедури и периодичността при обявяване на конкурси за академични 
длъжности. Необходимо е привличане на асистенти. 

II. Визия 
Катедра „Педагогика и психология” разпознава като свои главни приори-

тети за развитие и конкурентноспособност следните основни направления: 
• Непрекъснато развитие и надграждане на качествен обучителен про-

дукт, съобразен с националните и европейски стандарти в областта; 
• Оптимално използване на достъпни ресурси за стойностна и иновативна 

научно-изследователска дейност, търсейки възможности за взаимовръзки с 
приоритетни работни полета; 

• Инвестиране в конструктивен екипен процес и насърчаване на акаде-
мичното и научно израстване на членовете на катедрата. 

III. Принципи 
Стратегията задава модел за цялостен подход в развитието на Катедра 

„Педагогика и психология”, ориентиран към утвърждаването и като значимо 
звено на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, както и водещо звено за 
подготовка и квалификация на специалисти в Югоизточен регион на Бълга-
рия. Тя представя насоките за действие на институционално ниво и е базира-
на на следните принципи: 

- Принципът на партньорство изисква прилагането на механизми за 
консултации и взаимодействие на национално, регионално и местно равни-
ще, които да осигурят участието на всички заинтересовани страни.  

1174



- Принципът на координация гарантира съгласуваност и последовател-
ност на различните становища и приоритети, като улеснява преговорите за 
постигане на съгласие между различните заинтересовани страни. Вътрешната 
и междуведомствената координация и сътрудничество се осъществяват чрез 
План за действие.  

- Принципът на децентрализация делегира правомощия и ресурси по 
компетентност на отделни членове на катедрата или екипи, ангажирани с 
конкретна дейност.  

- Принципът на законосъобразност осигурява съответствие на целите и 
предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове.  

IV. Цели  
Стратегическа цел: Катедра „Педагогика и психология” да се утвърди ка-

то университетски научно-изследователски и социално-културен център на 
обучение по педагогика и психология, отговарящо на водещи европейски 
стандарти в подготовката и квалификацията на специалисти в сферата на 
образованието и помагащите професии. 

Стратегическата цел е ориентирана към постиженията на образователните 
политики, отчитайки традициите на българското образование и педагогичес-
кото образование в региона и се основава на:  

- обективност и предвидимост при анализите, свързани със състоянието и 
потребностите при подготовката и продължаващата квалификация на педаго-
гическите кадри;  

- отчитане на обществената значимост и ролята на педагогическото обра-
зование в региона.  

Предпоставки за ефективна реализация на стратегията 
1. Стратегията, като документ, се вписва в приоритетите и се превръща 

във важна част от общата стратегия за конкурентоспособност на универси-
тета. 

2. Заложените добри административни и управленски университетски 
практики формират адекватен организационен механизъм, координиращ 
хоризонтално и вертикално поставените университетски звена във взимането 
на решения 

3. Налице са добри условия и ресурси за осъществяване на качествена 
подготовка на студентите и научно израстване на преподавателите 

4. Добрата свързаност с други катедри, университети и научни екипи га-
рантира постоянното нарастване на престижа на катедрата, респ. Универ-
ситета като водеща академична структура в региона 

V. Период на действие на стратегията 
Срокът на изпълнение на стратегията се определя до 2018 година. Перио-

дът за нейното действие е съобразен с поставените времеви рамки за дейст-
вие на Стратегия за развитие на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. 
Действията, произтичащи от приоритетите в документа, са динамични и неп-
рекъснати. 
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В допълнително изготвен календарен план се посочват конкретните дей-
ности за изпълнението на всяка стратегическа цел, сроковете, отговорниците 
и необходимите средства. 

  Действията се разглеждат през създадените индикатори за оценка на из-
пълнението на целите. 

Изпълнението на Стратегията се обсъжда и актуализира ежегодно [11]. 
 

4. Заключение 
Образованието е залог от първостепенна важност в световната икономи-

ческа битка и комуникация. Дефинирайки го като „средство целящо 
подобряване на дейността”, то определя равнището на развитието както на 
отделната личност, така и на икономиката като цяло. Изследванията визират 
факта, че капиталът от - образование, квалификация, практически умения и 
здравето на дадена нация, представляват около 75% от факторите, от които 
зависи стабилността на една съвременна икономика. Управлението на 
качеството на образованието е проблем с фундаментална значимост, чийто 
цел е осъществяване на перманентната му актуалност и адаптивност към 
социално-икономическите промени.  

Обучението е качествено, когато студентът финализира образованието си 
подготвен за реалната трудова дейност и живот. Когато действително се чув-
ства конкурентоспособен, и не се притеснява от липса на достатъчно практи-
чески умения.  

В това отношение, особена важност има и качественото продължаващо 
образование на педагозите, което осигурява: 

• доближаване на съществуващата система на обучение до системата на 
страните от ЕС за тази категория специалисти; 

• подготовка на компетентни ръководни кадри в педагогическата сфера и 
преподаватели в Университета; 

• перманентно прилагане в практиката на най-новите управленски и пе-
дагогически техники; 

• създаване на нови възможности за професионална реализация, свързани 
с по-високите равнища на обучение, съобразно с съвременните изисквания и 
стандарти в образованието; 

• по-високо ниво на педагогическа компетентност на преподаване, пе-
дагогически мениджмънт, права и отговорности в педагогическата практика 
и др., които от своя страна са предпоставка за по-високо качество на профе-
сионалната подготовка. 
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Abstract. The dynamic changes in the system of higher education in recent years are 
associated currently with efforts to improve the quality of their country and the world. The 
actuality of discussions on the matter is determined by increased globalization and the 
transfer of education services worldwide. Thus activities in quality management in higher 
education began to play an active role in the pursuit of sustainable socio-economic 
development. Higher education institutions in such a turbulent environment change their 
role, become innovative centers that provide high quality knowledge, skills and 
competences among all stakeholders. The successful implementation of innovative practices 
and improve the efficiency is related to awareness of the importance of these processes of all 
workers in the sector. Application of the principles enshrined in TQM is one of the possible 
measures which could lead to revolutionary changes in higher education. This is the purpose 
of this report, namely to provide theoretical possibilities for implementing the approach 
TQM in higher education. 
Keywords: students, higher education, TQM, competitiveness, quality, excellence. 
 
1. Въведение 

В съвременните социално-икономически системи образованието играе 
ключова роля за цялостно развитието и високи постижения чрез 
непрекъснато разгръщане на опит, знания и умения сред всички хора в 
обществото. Това в почти всички страни по света често налага приемане на 
стратегия за развитие на висшето образование, основана на съществуващи в 
практиката подходи за самооценка и постигане на високо качество. 
Постигането на лидерство в дадена сфера според тези системи, е възможно 
само когато имаме добре развита система на висшето образование, в която 
ефикасността, ефективността и качеството са единствените критерии за 
оценка на общото изпълнение. Именно така в бъдеще висшето образование 
би осигурило силно мотивирани човешки капитал, с висока професионална 
квалификация, готов да заеме водещо място в различни сектори на 
националната икономика. Една от възможностите, за постигане на такъв 
успешен резултат е цялостно внедряване на принципите за управление на 
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качеството в системата на висшето образование. Ето защо принципите 
залегнали в подхода „управление чрез тотално качество“ (TQM) неминуемо 
представляват обединяващ фактор, който ще определя и същността на 
стратегиите на висшите учебни заведения. Успеха на тези стратегии зависи 
от степента, в която удовлетворяват балансирано потребностите на различни 
заинтересовани страни, като студенти, родители, преподаватели, индустрията 
и обществото като цяло. Настоящият доклад има за цел да се представи и 
обясни на теория прилагането на TQM във висшето образование, като 
практическото приложение на подходите ще бъдат обект на бъдещо 
изследване. Накратко ще бъдат разгледани въпроси, засягащи качеството на 
висшето образование, както и набор от показатели, които оказват влияние 
върху извършването на непрекъснати подобрения.  В края на доклада ще 
бъдат систематизирани няколко отправни точки върху, които да се изгради 
модел за преход от TQM към организационно съвършенство във висшето 
образование.  

 
2. Обща характеристика на подхода TQM 

Според съвременната наука за мениджмънт на качеството, подхода TQM 
е насочен към подобряване на всички извършвани от организацията дейности 
и увеличаване на ползите за всички заинтересовани страни в силно 
конкурентна бизнес среда. Той обхваща използваните подходи при 
планиране на различните дейности, организиране, разбиране и разясняване 
на всяка отделна операция и намаляване на загубите свързани с време, 
енергия, финансови ресурси и др. за дейности, които не носят никакви ползи. 
Същевременно помага на лидерите в организацията да изградят стратегия за 
непрекъснато подобряване на качеството и фокусиране върху 
предотвратяването, а не просто регистрирането на възникналите проблеми. В 
центъра на TQM стои връзката клиент – доставчик, както вътре в 
организацията така и извън нея. Основната идея е свързана пряко с 
необходимостта от ангажиране на всички служители с качеството, 
ефективната вътрешна и външна комуникация, и осъзнаване на 
необходимостта от промяна на организационната култура насочена към 
тоталното качество. Това са накратко и основите (подкрепяни от ключовите 
управленски елементи – хора, процеси и системи в организацията), върху 
които е изградена управленската философия на TQM [1, 2, 3].  
 
2. 1.  Характерни черти на TQM във висшето образование  

Въпреки силната социална и икономическа значимост и полаганите 
усилия, качеството на висшето образование, все още в редица развиващи се 
страни не покрива изискванията и стандартите постигани от водещи световни 
висши училища. Причините за това са многообразни и сложни, но най-често 
влошаването на показателите за оценка на качеството се свързват с недостиг 
на финансови средства. В подобна ситуация практическото прилагане на 
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принципите залегнали в TQM би следвало да помогне за определяне и 
прилагане на стратегия отговаряща на споделени в глобален мащаб добри 
практики. Подобна стратегия, основана на TQM, високото качество на 
обучение следва да се обвърже пряко с устойчивото развитие на висшето 
образование и националната икономика. Нейното успешно изпълнение 
започва с наличието на ясно изразен лидер и човешки капитал със знания, 
умения и компетенции в съответната област на приложение.  

В традиционната обучителна система на висшето образование, 
предоставяните услуги включват поне три основни функции, а именно: 
преподаване, научни изследвания и продължаващо обучение. За 
изпълнението на споменатите функции висшите училища прилагат различни 
методи, използват разнообразни по вид материали и задания, зависещи от 
индивидуалните особености и профила на дисциплините. Така провежданото 
обучение е свързано с трансфер на знания и умения от преподавателя към 
студента или потребителя на предлаганата информация. Получаването на 
нови професионални компетенции, извън общите (фундаментални) такива, 
изисква и разширяване на функциите насочени към актуални проблеми от 
динамичното развитие на обществото, като например: 

- Непрекъснато търсене и развитие на нови знания, както и 
изследване на различни интерпретации на фундаментални такива в контекста 
на променящите се потребности и иновации; 

-  Умело предоставяне на подходящи лидерски умения в отделни 
сфери на общественото развитие чрез активна подкрепа на хората при 
професионалната им реализация;   

- Да се изгради общество от социално ангажирани и компетентни 
хора, високо образовани в своите професии, с обща цел да подобряват своето 
качество на живот чрез спазване принципите за устойчиво развитие; 

- Осигуряване на условия водещи до насърчаване на равенството и 
социалната справедливост, като с помощта на образованието се намалят 
социалните и културни различия в обществото; 

- Да подпомага разгръщането на ценности и отношения водещи до 
по-високо качество на живот сред студенти и преподаватели, а от там и сред 
обществото като цяло; 

- Да осигури пряка връзка между висшите училища и общественото 
развитие чрез разширяване обхвата на знания и умения, които помагат на 
хората да разрешават ежедневни професионални и личностни проблеми.  

 
2. 2.  Разгръщане на подхода TQM във висшето образование 

В системата на висшето образование, подхода TQM може да се 
разглежда от една страна като управленската философия изградени върху 
осем ключови елемента: Подход насочен към процеса и резултатите; 
фокусиране върху клиента; лидерство и постоянство на целите; взимане на 
решения основани на факти; непрекъснато учене, нововъведения и 
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подобрения; развитие и въвличане на хората; взаимноизгодни отношения с 
доставчиците и системен подход към управлението. От друга страна, тяхното 
успешно разгръщане във висшето училище зависи от спомагателни техники, 
като управление на процесите, инструменти за статистически контрол на 
качеството, планиране на процеса на удовлетворяване на студентите и 
обществото чрез маркетингови проучвания и други.  

Според редица доклади на ЮНЕСКО, Световната банка и други 
международни организации, социалната и индивидуална възвръщаемост на 
инвестициите във висшето образование е по-малка от тази на средното и 
основното. Според представените данни възвръщаемостта на основното 
образование е 25%, докато тази на висшето достига до само 1%. Подобна 
статистика навежда на мисленето, че предимно личния/частен характер на 
придобитите знания и умения като възвръщаемост налагат и намаляване на 
държавните финансови субсидии във висшето образование. В този контекст в 
литературата са известни три основополагащи подхода представящи 
разгръщането на TQM във висшето образование [4]. От една страна е налице 
фокусиране върху клиентите (студенти, общество и др.), където идеята за 
тяхното удовлетворяване се стимулира чрез провеждане на обучение и 
развитие на преподавателите. Те от своя страна насърчават целенасочено 
индивидуалното развитие и самостоятелно мислене на студентите. Вторият 
подход пряко акцентира върху всички служители. Той се свързва с оценка на 
тяхната ефективност по време на работа, и увеличаване на приноса им при 
определяне на цели, политика и приоритети на обучението. Това води до 
изграждане на организационно-управленска структура, с вертикални и 
хоризонтални комуникации осигуряващи адекватно разпространение на 
информация и поемане на отговорност за действията на отделни работни 
групи. Третият подход се свързва с приетата политика по предоставяне на 
образователни услуги на студенти и други заинтересовани страни. Подхода 
има за цел да осигури съответствие на отделни ключови измерими 
образователни процеси с представителни за областта стандарти и добри 
практики. Например оценка на успеваемостта на студентите на изпит, спрямо 
даден преподавател за определен период от време, работещ в конкретен за 
висшето училище факултет (департамент). 

Други автори работещи в областта, предлагат внедряването на система 
осигуряваща обвързване и адаптиране на различните заинтересовани страни 
и динамично променящите се роли на студентите в извършвания във висшето 
училище образователен процес [5]. Ефективността и ефикасността на 
работата на системата се измерва чрез набор от критични контролни точки, 
които подават информация и за напредъка при извършване на подобрения. 
Тяхната система за осигуряване и адаптация се фокусира върху три групи 
клиенти: овластени студенти, преподаватели, които предоставят знания по 
специализирани дисциплини на обучение и организации, които наемат като 
служители възпитаници на висшето училище. Подобна система на 
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осигуряване и обвързване, предоставя възможност за придаване на осезаем 
характер на разглежданото качество на обучение. Това от своя страна 
представлява силно конкурентно предимство, тъй като изяснява бъдещите 
перспективи за развитие на настоящите и бъдещи студенти и техните 
родители. От друга страна овластяването на клиентите и други 
заинтересовани страни в обучението изисква по-голяма активност от 
студенти и от организации, които биха ги наели за работа след приключване 
на тяхната бакалавърска или магистърска степен. Така в кратки срокове би се 
реализирала на практика ефективна рационализация по отношение на 
елементите залегнали в TQM на една иначе традиционно консервативна 
система на обучение във висшите училища. Ползите от овластяването на 
студентите в обучителния процес е необходимо да бъдат съобразени с 
местата за контрол на качеството, за да бъдат постигнати предварително 
заложените образователни цели, както и адекватно и обективно оценяване на 
придобитите знания и умения.     

Управлението на промяната спрямо принципите залегнали в TQM налага 
и нов управленски модел, основан на силно лидерство и разпределяне на 
отговорностите в организационно-управленската структура [6]. Подобен 
модел предполага наличието на четири основни измерения на т.нар. 
институционално ръководство, а именно: символично (условно), 
политическо, мениджърско и академично. В разглежданата област за 
осигуряване на висококачествено обучение е необходимо истинско 
лидерство, което олицетворява цялата институция. Подобен лидер би 
обвързал всички с поставените организационни цели, осигуряването на 
ресурси и изграждането на позитивен и социално отговорен имидж. На 
следващо място представлявайки висшето училище пред външни 
организации, ще съумее да осигури подкрепата им (морална, материална и 
финансова) за разрешаване на конфликти и постигане на устойчиво развитие. 
Неговите мениджърски умения се свързват предимно с контролиране 
работата на системата, представителство пред институции,  управление на 
хора, преструктуриране и поставяне на цели. Отделно от това е необходимо и 
осъществяване на непрекъсната комуникация с различни отдели относно 
бюджет и финанси, разходи, информационен поток, отношения между 
служители, външно финансиране (дарения и др.), акредитация и 
сертифициращи органи. Накрая ролята на академичен ръководител включва и 
умения на водещ професионалист в дадена научна област, както и личностни 
умения за работа в екип и подкрепа на служителите в трудни за тях моменти. 
Такова поведение ще стимулира разгръщането на TQM, укрепването и 
развитието на таланти чрез коучинг, поемането на отговорност от всеки за 
реализиране на необходимите за организацията промени. Ето защо движеща 
сила стояща зад успеха или провала при внедряването на практика на 
подхода TQM и тук във висшето образование е ясно изразените лидерски 
способности на академичното ръководство. Именно тяхна е задачата не да 
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принуждават формално, а да обучат всички останали как висшето училище 
да поеме по пътя на управлението чрез тотално качество. Лидерите поемат и 
отговорността да представят предстоящите промени, като привлекателен и 
необходим за организацията процес в динамично променяща се среда. 
Добрата комуникация, подходящото обучение, използването на бенчмаркинг 
и изследването на подобни процеси в други висши училища би подобрил 
значително успеваемостта на всеки проект по внедряване на TQM. 

При управлението на промените в процеса на обучение е налице и често 
срещана, особено в началната фаза неувереност и страх от провал. Това е 
породено от нарастващата несигурност от прилаганите инициативи за 
изменения на образователния процес на национално ниво. Те включват 
краткосрочни изменения (стратегии) насочени предимно към управление на 
служителите и тяхната професионална реализация, като в това се включва и 
подобряване качеството на обучение. С тези стратегии се определя 
цялостната политика при управление на системата, установяват се стандарти 
и практики за оценка на работата и наблюдение на прогреса през определен 
времеви интервал. В тях трябва да се формулират и редица ключови 
образователни цели. За тяхното постигане отговорност носят участниците в 
процеса на обучение в съответната степен и по конкретната дисциплина, като 
всеки следващ във веригата е и клиент на предходния участник. Липсата или 
наличието на пряка връзка между създателите на политиката по образование 
и нейните изпълнители предопределя и успеха или провала при постигане на 
заложените цели. Извършването на индиректен и епизодичен контрол е една 
от съществените причини за провал по време на изпълнение на приетата 
стратегия за подобряване на качеството. Постигането на устойчиви във 
времето подобрения и обвързване на всички с мисията и визията зависи в 
предимно от лидерските умения на академичното ръководство и 
комуникацията им с останалите служители във висшето училище.  
Разглежданата образователна система би могло да се представи и във вид на 
трансформационен модел. В него процес на въздействие и промяна се 
извършва спрямо входящите потоци от студенти, преподаватели, 
административни служители, физически активи и процеси. Част от 
ключовите процеси в модела включват преподаване, обучение и 
административни дейности. На изхода са получените резултати включващи 
резултати от изпити, работещи по специалността или не студенти, ниво на 
дохода в даден сектор и удовлетвореност на заинтересованите страни [7].  

Друг елемент от системата за управление чрез тотално качество е 
прилагането на входящ изпит при кандидатстване във висшето училище, 
което би превърнало студентите в клиенти, а не в потребители на знания. 
Така при равни други условия ще се подобри качеството на входящите 
знания и склонността студентите да плащат по-голям дял от разходите за 
своето обучение. Това би довело до създаването на конкурентни предимства 
от различни обучителни програми насочени към различни студентски 
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сегменти. Тук концептуалните проблеми са свързани с това дали 
разгръщането на TQM във висшето образование да е насочено към хората 
или към решаването на оперативни проблеми. Съществени затруднения, 
относно прилагането и възприемането възникват, и поради неразбиране на 
основните принципи залегнали в подхода, противопоставяне на екипна 
спрямо индивидуална ориентация към целите, внедряване на иновативни 
техники и сравняване с останалите конкуренти.  

Друг известен подход за внедряване на TQM във висшите училища са 
съвременните модели за самооценка, които са свързани с т. нар. 
организационно съвършенство. Те предлагат набор от критерии наречени 
„благоприятни фактори“, които отразяват работата на оценяваната 
организация и подпомагат ръководството по пътя към съвършенство и 
непрекъснати подобрения на качеството [8]. Към групата на „благоприятните 
фактори“ се включват лидерство, политика и стратегия, управление на хора, 
ресурси и партньорства и процеси. В другата група критерии за т. нар. 
„резултати“. Към тях се включват удовлетвореност на клиентите, 
удовлетвореност на хората, влияние върху обществото и ключови резултати 
от дейността, които измерват ефективността от внедряването на TQM. 
Определените с помощта на подобни модели, пречки при внедряване на 
подхода управление чрез тотално качество най-често са свързано с липса на 
ясно изразено лидерство, институционални пречки, липса на финансови 
ресурси, липса на ангажираност от всички служители с процесите по 
непрекъснато подобрение на качеството. Осъществяването на компетентно 
предварително обучение и тренинги сред служителите, които участват в 
процеса по внедряване на TQM в значителна степен ще намали или дори 
елиминира представените по-горе пречки. 

 
3. Заключение 

Философията на „управление чрез тотално качество“ представлява набор 
от инструменти, които подпомагат организацията по пътя към високо 
качество на изпълнението. Това е и средство за реализиране на непрекъснати 
подобрения и пълна удовлетвореност на клиентите от продуктите и услугите, 
които потребяват. TQM може да се прилага и в сферата на висшето 
образование, но за това е необходима известна адаптация. Така ще бъдат 
отразени коректно някои уникални аспекти на обучението, което по своята 
същност представлява индустрия, без обаче да произвежда осезаем 
„продукт‘.   

Устойчивото развитие на висшето образование и поддържането на 
високо качество на обучение изисква увеличаване на финансовите средства – 
собствени и привлечени. Още в докладите на Световната банка преди 
двадесет години се заявява, че „развитието на висшето образование е пряко 
свързано с развитието на икономиката. Данните показват, че постъпващите в 
системата на висшето образование, от страните принадлежащи към 
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организацията за икономическо сътрудничество и развитие надхвърлят 51% 
от завършващите предходна степен на обучение. В страните със средно ниво 
на доходите този процент е 21%, а в страните ниски такива е едва 6%“. 
Поради това и основна задача на всяка нация е да развие система висше 
образование, която да предлага високо качество на обучение на възможно 
най-голям дял от населението.  

От страна на висшите училища високото качество е свързано с наличието 
на обучителни програми с висока ефективност, ефикасност и 
производителност в края на периода. Намаляването на държавната субсидия 
налага търсене на различни от традиционните подходи за осигуряване на 
качество чрез непрекъснати подобрения и елиминиране на всички загуби в 
системата. Постигането на тази цел се затруднява от намалените външни 
приходи, намаляване броя на студенти, съкращаване на факултети и 
департаменти и влошени макроикономически показатели. Поради това 
висшите училища са принудени твърде често да прибягват до болезнени 
икономии в процеса на обучение. Предимствата от разгръщането на TQM  
включват повишаване на мотивацията на служителите, подобрена работа в 
екип между отделните звена, създаване на хоризонтални и вертикални връзки 
между преподаватели и служители, повишаване на качеството през погледа 
на клиентите, непрекъснат процес на личностно развитие за всички 
участници в образователния процес. 
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Abstract. The dynamics of contemporary international business environment poses new 
challenges to higher education institutions worldwide. The changes in the environment 
require development in universities. The paper defends the thesis about the validity and 
applicability of the organizational development body of knowledge to the higher education 
sector. The contemporary theoretical conceptualizations of organizational development are 
elucidated and their repercussions on modern-day University practice are discussed.  
Reflections on the lessons learned from the organizational development practice of foreign 
universities (mainly, universities from the USA) are provided. The practice of organizational 
development in Bulgarian higher education institutions is suggested as a future avenue for 
research. 
Keywords: organizational development, universities, transformational variables, 
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1. Introduction 
       The dynamics of contemporary international business environment, including 
the intensive processes of internationalization and globalization, poses new 
challenges to the higher education institutions worldwide. The changes in the 
environment require development in universities. Curricula updates, 
democratization of organizational structures, and modernization of the physical and 
technological infrastructure are all important transactional variables of 
organizational development in universities. However, the latter will not be 
successful without a corresponding work on transformational variables in the 
university system – these are the organizational culture, leadership, vision and 
mission of the respective university. The scope of the paper covers organizational 
development in universities. The thesis about the validity and applicability of the 
organizational development body of knowledge to the higher education sector is 
defended. The paper elucidates contemporary theoretical conceptualizations of 
organizational development, and distinctive characteristics of organizational 
development in comparison to other concepts, related to change in organizational 
context. The evolution of organizational development and its repercussions on 
modern-day practice are discussed. Lessons learned from the organizational 
development practice of foreign universities are presented in a systematic way. On 
the basis of literature review and analytical reasoning, the paper strives to shed 
light on the topical debate on the organizational development phenomenon and to 
outline its implications for the higher education system. 
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2. Conceptualization of organizational development  
       The literature review shows that there are multiple ways of defining 
organizational development. Over the years, organizational development has been 
defined and redefined by just about every author who has written about it.  
       What is the underlying rationale of organizational development? 
       Organizational development takes its source from the change in the external 
environment – changes in technology, globalization, competition, demographics, 
lifestyles, etc. To capitalize on that change, the organization must be able to 
manage it. To manage the change, the organization should develop its capabilities 
to do so. The organization develops its capabilities to manage change through 
organizational development.  
       What does organizational development stand for?  
       It is well established that the organization is a kind of a sociotechnical system, 
comprising both technical and social components. Consequently, developing the 
organization implies developing both the technical and social components of the 
system (the organization). Technical components are also called ‘hard’ components 
or transactional variables – e.g. organizational structure, work processes and 
procedures. Social components are also called ‘soft’ components or 
transformational variables – these are the culture, leadership, mission, vision of the 
organization. Transformational variables drive fundamental change but cannot be 
effective without corresponding work on transactional variables, and vice versa. 
Both levels of variables affect work unit climate which in turn affects individual 
motivation, and respectively, individual and organizational performance.  
       Building on the definitions, provided by Beckhard [1], French [2], Beer [3], 
Cummings and Worley [4], Burke [5],McLean [6], McNamara [7],  the report 
refers to the organizational development as to the systemwide application of 
behavioural science knowledge to the planned development, improvement and 
reinforcement of the organization’s transformational and transactional variables. 
The goal of organizational development is to enhance the organizational 
effectiveness so that the organization is better prepared (positioned) to manage 
change taking place in the external environment.  
       This view of organizational development implies several key points: 
- Changes in the external environment trigger organizational development in the 
organization; 
- Organizational development is systemwide. This means that it could apply to an 
entire organization, to a department, to a team, to individuals; 
- Organizational development aligns the organization’s transformational and 
transactional variables with the changes in and requirements of the external 
environment. That is, organizational development develops the organization’s 
capabilities to identify and solve its own problems; 
- At a more abstract level, it could be assumed that in organizational development, 
the change process is itself an ‘outcome’ of the organizational development.   
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Organizational development should assure that the change process, in the 
organization, flows smoothly and unobstructed; 
- Organizational development is a field that works from a systems perspective 
which means that the optimal interaction of the technical and social components of 
the system (the organization) is crucial to the organizational effectiveness and 
performance;  
- Organizational development tries to improve the functioning of the organization 
through a systematic process. Organizational development practitioners strive to 
enhance organizational effectiveness by: (1) establishing relationships with key 
personnel in the organization (often called ‘entering’ and ‘contracting’ with the 
organization); (2) Researching and evaluating systems in the organization to 
understand dysfunctions and/or goals of the systems in the organization 
(‘diagnosing’ the systems in the organization); (3) Identifying approaches (or 
‘interventions’) to improve effectiveness of the organization and its people; (4) 
Applying approaches to improve effectiveness (methods of “planned change”) in 
the organization; (5) Evaluating the ongoing effectiveness of the approaches and 
their results. This is the traditional, the so called linear model of organizational 
development. So, in practice organizational development includes diagnosing 
organization’s problems and then providing organizations with interventions that 
equip organizational members with the ability to manage change in their units 
more effectively;  
- Organizational development has two developments to it: improvement where 
improvement is needed; and then reinforcing the changes that have been 
implemented to ensure that they become institutionalized, that is they should 
become entrenched as the ‘normal’ way of doing things; 
- A key success factor in organizational development is participation – the entire 
system is responsible for the change process to flow. ’Sitting on the sidelines’ is 
discouraged in organizational development. Shared process ownership is a 
distinctive characteristic of organizational development. All who are involved in 
and/or affected by the change process are responsible for the change. Ideally, this 
is the entire system: all the members of the client organization – both managerial 
staff and employees. Organizational development works best when it is supported 
by formal managers and by informal leaders, that is leaders’ support is crucial;  
- Collaboration for change is facilitated by a change agent, who may be internal to 
the system, external, or both. 
- Organizational development makes extensive use of behavioural science theory. 
Organizational development works according to humanistic values to enhance the 
performance of the organization;  
- Organizational development is not a toolkit, it is not a cookbook approach. 
Organizational development is not a mechanical rote application of someone else’s 
best practice. In this respect, Edgar Schein (cited in [8]), one of the well-known 
contributors to the organizational development field, says: “What gets me is that 
people still see it as a technique to be chosen among other techniques rather than as 

1188



a core philosophy of how to establish a relationship with a human system”. 
Organizational development is a management philosophy, an overall management 
approach about the relationship, interdependence, interactions between the 
technical and human components of the organization. Organizational development 
is not about short-term manipulation to achieve immediate financial gains.  

3. Distinctions with other related concepts 
       A couple of comparisons between organizational development and other 
related terms, such as change management, organizational change and organization 
development are next discussed.  
      Change management and organizational development 
      The main difference between change management and organizational 
development lies in the values or what is considered the most important elements 
of the two approaches. Change management focuses very strongly on the technical 
issues such as cost, quality and schedule. Organizational development focuses on 
behavioural science values, development, human potential, participation, transfer 
of skills. The major concern in change management is the specific issue raised by 
the organization itself, while a major concern in organization development is the 
identification of the underlying causes of the problem on the basis of a detailed 
diagnosis. Change management may or may not involve organizational members, 
while organizational development involves organizational members as much as 
possible. The change management consultant prepares an implementation plan. 
The organizational development consultant helps organizational members find 
their own solutions. The change management consultant manages the 
implementation plan. The organizational development consultant helps the 
organization to create and manage its own implementation plan. The essence of the 
relation between organizational development and change management is that 
organizational development improves the organization’s capabilities for change 
management [9]. 
       Organizational change and organizational development 
       Another relevant comparison is between organizational change and 
organizational development. Organizational change is viewed as a broad area, 
dealing with all types of change in organizations – large and small changes; fast 
and slow changes; periodic and continuous changes, painful and painless changes, 
planned and unplanned changes. While organizational development is viewed as a 
specific approach to change; it involves carefully planned change, slow rather than 
fast change; it attempts to make the change as painless as possible; and it is often 
an ongoing or continuous effort at improving the organization [9]. 
       Organizational development and organization development 
       The literature review reveals three interpretations of the relation between these 
two terms. First, ‘organizational development’ refers to internal development in the 
organization. While ‘organization development’ is looked into based on the 
internal development. Organization development means developing (expanding) 
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the organization on the market, in terms of turnover, profits, etc. Organization 
development is made possible through internal development, that is through 
organizational development. Second, in most of the literature the term 
‘Organization Development’ is preferred to ‘Organizational Development’, 
wherein ‘organization development’ is used in the meaning of organizational 
development explained above. That is, organization development is viewed as an 
internal development in the organization. Third, both terms are substitutes for one 
another as the word “organizational” is an adjective for the noun “organization”. 
‘Organizational’ means ‘belonging to an organization’.  Respectively, both terms 
can be used interchangeably [10]. The paper at hand follows the first interpretation 
of the relationship between the two terms. 

4. Universities as an application field of organizational development 
       Universities are a kind of organizations with specific functions and role in the 
knowledge-based society. Nevertheless, the sociotechnical system approach is 
applicable to any system, that is an organization or a component part of an 
organization. Universities are also sociotechnical systems, wherein the optimal 
interaction between the technical and the social components of the system is 
crucial to meeting the system’s (respectively, the University’s) short- and long-
term goals. 
       A good example of the interdependency and interaction between the 
transformational and transactional variables provides a case study about 
organizational development at Babson College [11]. The case study illustrates how 
the organizational development process started with a change in transformational 
variables, namely the arrival of a new president at Babson. The change in formal 
leadership led to changes in the transactional variables – institutional governance 
in the college, including changes in the decision making process. Participative 
problem solving was introduced through the creation and institutionalization of 
small elected decision making bodies, on one hand, and oversight teams, on the 
other hand. The decision making bodies eliminated the need for all important 
decisions to be brought to the whole faculty for approval, a cumbersome barrier to 
change, while oversight teams facilitated the implementation of changes. In 
addition, the case illustrates the crucial role of informal leadership (a kind of a 
transformational variable) to unfolding the organizational development process. “It 
became apparent that only when a number of respected faculty accepted the vision 
of the college’s future would the vision then become an acceptable force for 
change” [11]. The organizational development process at Babson College, i.e. the 
development of transformational and transactional variables, made possible the 
management of changes in curricula, the semester calendar, the physical ambience 
(classrooms and housing on the campus). All these changes resulted in a leap in 
standing and recognition of Babson College.  
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5. Historical origins of organizational development and their repercussions 
on contemporary organizational development practice 

       What are the historical foundations of organizational development, and why 
are they important? One way to view the history of organizational development 
stresses its emergence from four separate but related behavioral - science 
applications: laboratory training, survey research and feedback,Tavistock 
sociotechnical systems, and process consultation [8]. 
       Laboratory Training is an early precursor of thinking about organizational 
development. It is associated with unstructured, small-group sessions in which 
participants share their experiences and learn from their interactions. Unlike 
employee-training sessions, which focus on increasing individual knowledge or 
skill in conformance with the participant’s job requirements, laboratory-training 
sessions focus on group processes and group dynamics.  The first laboratory-
training sessions were carried out in the 1940s, in particular, the work of the New 
Britain Workshop in 1946, under the direction of such major social scientists as 
Kurt Lewin, Kenneth Benne, Leland Bradford, and Ronald Lippitt. The leaders and 
members of the workshop accidentally discovered that providing feedback to 
groups and to individuals at the end of each day produced more real learning about 
group dynamics than did lectures. Early laboratory-training sessions were usually 
composed of participants from different organizations, a fact that led such groups 
to be called “ stranger T-groups” (the term T-group is an abbreviation of “training 
group”). T-groups are defined as relatively unstructured where individuals 
participate as learners. It is important to note that the data for learning are not 
outside these individuals or removed from their immediate experience within the 
T-group. The data are in fact the transactions among members’ behaviors in the 
group, as they work to create a productive and viable organization and support one 
another’s learning within that society. Behavioral scientists later discovered that 
the participants had difficulty transferring insights and behavioral changes to their 
work lives. This transfer-of-learning problem increased interest in conducting such 
sessions in a single organization, a technique that has evolved into what is now 
called team building. Laboratory training is an important forerunner of 
organizational development because it focused attention on the dynamics of group 
or team interaction.  It provided a basis for team building, which is still an 
important  organizational development intervention. Moreover, modern day 
research indicates that adult learning is very organic in nature and occurs from 
ongoing actions, reflection and feedback. Yet too often only traditional classroom 
techniques for leadership development are used.  
       Survey research and feedback also made an important contribution to the 
evolution of organizational development. This approach to change was developed 
and refined by the Survey Research Center at the University of Michigan under the 
direction of Rensis Likert from 1950 to 1970. He became widely recognized for his 
innovative use of written survey questionnaires to collect information about an 
organization and its problems, provide feedback to survey respondents, and 
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stimulate joint planning for improvement. This technique is called survey research 
and feedback or survey-guided development. The centerpiece of Likert’s approach 
was a technique called the interlocking conference . Survey results were given to 
top managers during the first conference, and then other conferences were held to 
inform the organization’s successively lower levels. In each conference, group 
members worked together to establish an action plan to address problems or 
weaknesses revealed by the survey. This top-down strategy of feedback and 
performance planning ensured that the action plan devised by each group was tied 
to those at higher levels. Much of Likert’s work was governed by a philosophy 
about organizational systems. He believed that any system — that is, an 
organization or a component part of an organization — can be categorized into one 
of four types: System 1 (Exploitive – Authoritarian); System 2 (Benevolent – 
Authoritative); System 3 (Consultative); and System 4 (Participative). According to 
Likert, System 4 type of organization suggests the “ideal” organization. In Likert’s 
System 4 organization, leadership is based on influence, not authority or power. 
Employees are motivated through the intrinsic rewards stemming from the work 
itself. Communication is balanced, with a great deal of two–way interaction 
between managers and employees. Likert (cited in [8]) justified System 4 as a 
norm or ideal because he found that “supervisors with the best records of 
performance focus their primary attention on the human aspects of their 
subordinates’ problems and on endeavoring to build effective work groups with 
high performance goals”. Rensis Likert had some important contributions to the 
field of organizational development. He demonstrated how information can be 
collected from members of an organization and used as the basis for participative 
problem solving and action planning. In addition, he advocated pursuit of a norm 
for organizational functioning (System 4) that has since prompted others to pursue 
similar norms for organizations. In some respects, Likert’s views about the System 
4 organization are important precursors to the modern-day interest in self-directed 
work teams and high-performance work environments. 
       Tavistock Sociotechnical Systems is another major contributor to the 
evolution of organizational development. Tavistock, founded in 1920, is a clinic in 
England. Its earliest work was devoted to family therapy in which both child and 
parents received simultaneous treatment. A team of Tavistock researchers 
conducted an important experiment in work redesign for coal miners. Before the 
experiment, coal miners worked closely in teams of six. They maintained control 
over who was placed on a team and were rewarded for team, not individual, 
production. New technology was introduced to the mine, changing work methods 
from a team to an individual orientation. The result was a decrease in productivity 
and an increase in absenteeism. The Tavistock researchers recommended that the 
new technology could be used by miners grouped into teams. The researchers’ 
advice, when implemented, improved productivity and restored absenteeism rates 
to historically low levels in the organization.Tavistock sociotechnical systems’ key 
contribution to  organizational development was an emphasis on both the social 
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and the technical subsystems. Tavistock researchers believed that organizations are 
systems composed of key subsystems. One such subsystem is the people in an 
organization. The other is the non-human subsystem. Both must be taken into 
account if a change is to be successful. 
        Process Consultation is another influence on the field of organizational 
development. It has been introduced by Edgar Schein (cited in [8]) and can be 
defined as the creation of a helping relationship that permits both the consultant 
and the client to perceive, understand, and act on the process events that occur in 
the client’s internal and external environment in order to improve the situation as 
defined by the client. According to Schein the essence that makes this philosophy 
of helping ‘different’ lies in the word relationship. The decisive factor as to 
whether or not help will occur in human situations involving personality, group 
dynamics, and culture is the relationship between the helper and the person, group, 
or organization that needs help. From that point of view, every action the 
consultant undertakes, from the beginning contact with a client, should build a 
relationship between them. The major measure of success is whether or not the 
client feels helped. 
       What does the modern-day practice indicate about the origin of  
organizational development in higher education?  
A case study research by Torraco, Hoover and Knippelmeyer [11], carried out at 
three universities in the USA (Babson College, Rutgers University, and Cornell 
University) shows that in higher education institutions in which it has had a longer 
presence, organizational development grew out of the quality movement. At 
Cornell University, “quality circles were started in 1990 and a quality improvement 
program was instituted in 1992. These related initiatives built infrastructure and 
provided tools for problem solving and for improving quality at Cornell. The 
original decision to initiate a quality improvement process was driven by senior 
leadership’s desire to improve quality of services and build capacity across the 
university. This eventually evolved into Cornell’s organizational development  
services” [11]. At Babson College, a formalized process for addressing incremental 
changes in processes was adopted from the quality movement. Finally, the 
organizational development function at Rutgers University, originally called the 
Rutgers Quality and Communication Improvement Program, also grew out of the 
quality movement. That organizational development should evolve from the 
quality movement in higher education institutions is not surprising because the 
organizational development field itself is rooted in the quality of work-life, 
productivity, and process improvement work of the 1970s and 80s [4], [12]. 
 
6. Organizational development in universities: lessons learned 
       The three case studies, cited above, provide good evidence that organizational 
development is a feasible management approach to be applied in university setting. 
Reflecting on the latter cases as well as on the information, collected by a series of 
four more case studies about organizational development in universities (seven 
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case studies in total: six universities from the USA and one UK university), 
Torraco and Hoover [13] infer several lessons learned which could be of good use 
to other higher education institutions.  
       Organizational development builds on, and leverages, the work of others: 
Rather than establishing  organizational development as a new, stand-alone change 
effort, these cases show how  organizational development has influenced change 
by building on existing change initiatives. 
       Language and what the change effort is called are important:  Organizational 
development is called different things in the university cases. The importance of 
language should not be underemphasized. 
       The degree to which organizational development is integrated with the 
leadership philosophy and institutional structure varies across cases: At some 
universities, organizational development is a visible part of the organizational 
structure, whereas in other universities, it is not. In the latter case, organizational 
development arises primarily from the management philosophy of key leaders.  
       The role of  informal leaders is crucial: It is important to find and involve the 
informal leaders in the organizational development process. 
       The integration of theories E and O of change in university setting: 
Organizational development (theory O) and top management driven change (theory 
E) could be considered as a possible framework for integrating the change 
strategies in higher education institutions.  
       The lessons learned provide useful initial guidelines. However, it is worth 
reiterating that organizational development is not a rote application of someone 
else’s success stories. An enlightening observation from the cases is that the 
organizational development process needs to be adapted to the respective 
institution. As Torraco and Hoover [13] emphasize, “when change is desired in an 
institution, it is important to design or adapt a process that fits the mission, culture, 
and environment of the institution rather than using a prefabricated process that 
was used successfully in another institution”. 
 
7. Conclusion 
       The acceleration of change in the environment necessitates a continuous 
process of development in the organization. Higher education institutions are not 
an exception: organizational development should be a fundamental part of modern-
day university’s agenda. It is leaders’ preoccupation to make people identify the 
need of organizational development and motivating them to make changes because 
individuals should be conscious of the need for change in their organizations. 
Universities need a more participative approach to enhance their organizational 
effectiveness and to advance their position in international rankings. 
Organizational development could be a reasonable philosophy to that end. 
Moreover, it is a process-based approach: it is the process that counts.  The failure 
could always be a good stuff because the process goes on fed by refined inputs. 
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       The paper reflects on the organizational development practice of foreign  
universities (mainly, universities from the USA). In this respect, a future avenue 
for research could be the practice of organizational development in Bulgarian 
higher education institutions: what is common and what is specific as compared to 
international praxis? Do Bulgarian universities capitalize on the opportunities 
provided by the Europeanisation process? How the process of organizational 
development to work in a European context could be made more effective and 
efficient? What are the cultural barriers to organizational development practice 
transferability? 
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Abstract. Conceptual analysis of narcissism in academic community is proposed in this 
paper. Тhe purpose is to describe narcissism and its forms as personality factor in 
professional ethical behaviour. It is possible to extend the concept of narcissism to 
educational relationships. Narcissistic personality traits could be significant predictors of 
ethical decision making in academic communities. Destructive and constructive forms of 
narcissism in academic profession are described. Teaching at the university as a kind of job 
and professional setting is suitable to specific narcissistic manifestations. The concept of 
culture’s basic personality (R. Benedict) is considered as an ideal type in academic 
profession. It is concluded that knowing academic narcissism helps to understand deeply 
academic teaching as professional role.  
Кeywords: academic narcissism, narcissistic personality traits, charisma, professional role, 
culture’s basic personality, professional ethics. 
 
1. Въведение 

 
Нарцис „Професор Айнщайн” – растение, което расте 
навсякъде, в средно-овлажнена добре наторена почва на 
места от слънчеви до частично сенчести, най-добре на 
песъчлива, но обогатена с торове земя. 

(www.missourbotanicalgarden.org)  
 

Проучването на интереса към темата  академичен нарцисизъм  показа, че 
в социалните мрежи при усърдно търсене и прецизно дефиниране „гъмжи” от 
есета, статии, типологии и др. споделяния на впечатления за лектори и 
професори – Нарциси. Горчивият опит от  среща с нарцисизъм в 
преподаването е широко споделян. Известно е (дори и без специално 
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проучване), че социалните мрежи изобилстват с компетентни и не дотам, 
съвети за това как да се справяме с нарцистичен колега, шеф, клиент и т.н. [1] 
Проучванията ни показват, че липсват специални изследвания, статии или 
монографии за академичния нарицисизъм или съпътстващо описващи така 
назованото явление. Подобно разминаване между количеството мнения и 
статии в блогове и мрежи и липсата на съответни академични изследвания 
само по себе си буди интерес. Поставихме си за цел да систематизираме 
наличните тези и изследователски резултати в сходни области на 
психологическото, педагогическо, културологично знание, като ги осмислим: 
първо, от гледната точка на организационния нарцисизъм, второ, през 
призмата на преподавателския опит в различни български и чуждестранни 
университети, както собствен, така и споделян в колегията, и трето, в 
перспективата на професионална етика като академична дисциплина и 
действително състояние. Така се очертава изследователски периметър на 
академичния нарцисизъм, предмет на този доклад, но най-вече – на бъдещи 
разработки. 
 
2. Нарцисизмът в индивидуален и организационен контекст 

Познанието за това какво е нарцисизъм е част от общата интелигентност 
на съвременния човек, поне – на европееца и жителя на Западното 
полукълбо. Терминът обхваща специфични черти на характера, както и 
модели на поведение. Изследването на нарцисизма в организационен, 
професионален и етичен контекст открива нови насоки за анализ на скрити 
механизми в общностите.  

Дали някои черти на организационния живот в една катедра или 
факултет като специфично реагиране в конфликтни ситуации, състояния на 
драматизъм, преживявания на преувеличаване, грандиозност, липса на 
емпатия, манипулативни реакции имат връзка с нарцистични прояви на 
личността? Как те конкретно изглеждат в университета като арена на научно 
общуване и преподаване? Какво в професионалния комуникативен репертоар 
на един университетски преподавател е детерминирано от нарцистични 
качества? Какво в поведението на един ръководител на катедра или научен  
ръководител може да се „разчете“ чрез теории за нарцисизма? Научните 
изводи сочат, че фактически всяка ръководна позиция е заемана от индивиди, 
в които преобладават стремежи към себенадценяване и превъзходство [2]. 
Ако това е в сила за бизнеса, за големите бизнес организации и за политиката 
като поприще, то може ли да се отнася за преподавателската професия 
като дейност пред публика? 

В изследванията е възприета гледната точка за две форми на нарцисизъм. 
Ако конструктивният нарцисизъм на лидера е сума от алтруистични 
потребности, стремеж към социални приноси, умения за убедителност и 
отговорност, то деструктивният е резултат от компенсация на егоистични 
потребности, контрол, експлоатация, садизъм, злоупотреби с власт и 
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негативни резултати от управлението на организацията. От особено значение 
е динамиката на нарцистичните потребности от „отразяване“ и 
„идеализация“, които детерминират организационното поведение в 
положителна или отрицателна посока – конструктивно или деструктивно.  

     
3. Нарцисизъм, харизма, лидерство 

Нарциситчната личност притежава харизматичност. В изследването на 
харизмата са изтъквани следните прояви и особености: тя е личност свята, 
непогрешима, свръхестествена, притежаваща вдъхновяващо емоционално 
въздействие [3]. Невидимите връзки между нарцисизъм, харизма и 
лидерство  са многостранно проучвани в  психологията, антропологията и 
културологията. М. Вебер, З. Фройд и Е. Ериксон са предложили 
ненадминати анализи на изброените три феномена. Класически са тезите на 
М. Вебер за харизмата. Немският социолог разграничава три типа 
господство и подчинение: традиционен, рационален и харизматичен [4]. 
Под харизма се има предвид необикновена способност, изключително 
качество на индивида, отделящо го от останалите.  Към харизматичните 
качества Вебер отнася и водещата сила на словото. Харизма притежават 
герои, пълководци, ясновидци, пророци, големи политици, основателите на 
религии. Вебер не е посочвал в изброяването университетски преподаватели. 
След 70-те год. на ХХ в. по-детайлно се изследват отношенията „лидер–
последовател“. Във всяка организация (предприятие, болница или 
университет) индикатор за успешност или благополучие на отношенията е  
съвместяването на харизматична (неформална) и инструментална роля от 
мениджъра (лидера). Инструменталната роля изисква от един ръководител да 
е организационен дизайнер, да контролира, поощрява и наказва (понякога). 
Харизматичната изисква обединение на визионерство (да имаш чувство за 
посока, което да комуникираш убеждаващо), да упълномощаваш (да 
предизвикаш изпълнения на определени задачи отвъд очакваното) и да даваш 
енергия за действие на другите. Съвместяването на организационни роли 
в университета – изследователска, създател на школа в науката, професор, 
ръководител катедра, ръководител на проект, експерт, консултант и др. 
следва да бъде осмислено чрез инструменталната и харизматична роля на 
лидера. 

 В някои случаи в организациите за усилване на харизматичната мощ на 
въздействие се използва и методът на атака или внушенията за външен 
враг. Това подпомага укрепването на организационната цялостност. 
Красноречив е и слоганът на Хонда „Ние ще разбием, смачкаме и унищожим 
Ямаха“. За езика на битката и врага има множество успешни и 
проблематични илюстрации в  корпоративното управление. Въпросът, който 
може да се изведе от тези комуникативни практики, е доколко е подходящо, 
възможно и резултатно този тип въздействия да се екстраполират и към 
управлението на отношения в сферата на висшето образование (между 
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катедри, факултети, университети и ръководствата им, в асоциации като 
Съвет на ректори и др. под.)? Изследванията сочат, че афективните стимули, 
които харизмата възпроизвежда в управленската среда, по принцип спомагат 
за редуциране на разногласията и за повишаване ефективността при вземане 
на организационни решения.  
 
4. Нарцистичната личност: между амбициите и идеалите 

Преосмисляйки тезата на З. Фройд, Х. Кохут извежда двумерен модел на 
индивидуалния Аз, който има два полюса: амбиции и идеали [5]. Личността 
осъществява два типа отношения към външни обекти, които се 
трансформират във вътрешни състояния. Първото се отнася до формиране на 
т.нар. „грандиозно-ексхибиционистко Аз“. Индивидът се чувства специален: 
„Аз съм съвършен и ти трябва да ми се възхищаваш“. Формирането на 
втория тип отношение включва механизми по отстраняване на фрустрацията 
и непълнотата чрез привързаност към идеален обект или идеализиран 
родителски образ: „Ако не мога сам да бъда съвършен, то поне ще се свържа 
с нещо съвършено“, „Ти си велик, а аз съм част от тебе“. Описаните два 
типа отношения са подходяща основа за мисловно екстраполиране и 
вникване в типажите на поведение и оригиналните персонални образи на 
„нарциси“, характерни за университетската общност.  

Отделят се също така две нарцистични потребности: от отразяване и от 
идеализация. Нарцистичната потребност от отразяване е типична за хора, 
чиято его-структура е грандиозният себе-образ. Реториката на разделяне 
на Аз и не-Аз, на добър и лош, сила и слабост, ние и те е твърде типична. Тя е 
използвана от харизматични лидери (ярък пример за ораторство от типа 
„или–или“ са емблематични речи, които усилват хипнотичното въздействие 
на оратора, презентатиращия, лектора). Този тип тактики за вербално 
манипулиране са познати в стратегиите за убедително въздействие пред 
публика. Призиви за божествено напътствие или  абсолютизация и сугестия 
чрез прозрения са популярни сред бизнес лидери, както и сред много 
политически дейци по света. В подобен тип вербално поведение един 
лектор има опасност да „омеси“ своите роли, което понякога е рисково 
професионално публично поведение. Обект на специално внимание в 
бъдеще би следвало да стане изследването на  презентационната и 
манипулативна сила на говоренето на бизнес лидерите, например – чрез 
проучване мотивиращото въздействие на TED–презентациите. 
Студентите днес се учат далече не само от преподавателите си и в този 
смисъл преподавателите следва да се ориентират достатъчно точно в 
комуникативните „звезди“ и „образци“ на това ново поколение (Yили Z). 
 В нарцистичната потребност от идеализация се разграничават  
последователи, повлияни от ситуативните фактори, които се 
присъединяват временно към харизматичен водач заради моментна 
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тревожност и такива, които трайно са предразположени към идеализация 
в отношенията с него. Те се повлияват от критика, порицание, оскърбление.  

Описаните механизми могат да обяснят някои от „сложните чувства“ 
на омраза и любов, на завист и възхищение, които циркулират в една катедра, 
център или друга академична организационна структура. В психологическите 
изследвания се изтъква романтизирането на лидера в харизматичната 
двойка, което може да възпроизведе деструктивни тенденции в 
организацията. Притежаващите харизматична власт биха се възползвали от 
социалното признание, ако поддържат маската на убеденост в положителни 
резултати от дейността и драматизират работната действителност с цел 
изгода. В условията на натиск за публичност, за положително 
представяне това може да бъде твърде илюзорно и непродуктивно в 
дългосрочен план. Харизматичните лидери често си остават фаворити в 
представите на другите. Всичко това, наред с проявите на авторитарност, 
конформизъм,  пасивност и преклонение пред „идола” на висшестоящия 
може да се определи като контрапродуктивно. Поради тези причини често 
дългосрочни проблеми и конфликти сред персонала остават нерешени и 
дори неназовани. За подобно „развитие“ е отговорна силата на 
харизматично внушение, от една страна, както и податливостта на  
идеализация, от друга. Субективните преценки, слуховете и специфичните 
механизми на формиране на професионално обществено мнение имат 
особено значение в  университетските общности. 
  
5. Професии за нарциси: нарцисизъм и професионални роли  

Направените проучвания на резултати от изследванията на нарцисизма в 
професиите показват, че те имат  различна насоченост и обхват. Тук ще бъдат 
обобщени и анализирани групи изследвания, осветляващи нарцисизма в 
професионалната роля на университетския преподавател. Един от 
колегите, отдавна представящ своите тези и резултати в социалните мрежи по 
проблема, е Сам. Вакнин (Sam Vaknin) -  автор на монография, статии и 
видеофилми за нарцисизма в професиите [6]. В интернет има статии и 
блогове за т.нар. „нарцистична педагогика”. Специално се обсъжда 
нарцистичното проповядване в теологическото образование и 
религиозното обучение. Изведена е основана черта в поведението на 
учителя-нарцис – онзи, който се оглежда в харесването и любовта на 
ученическата публика. В този смисъл, смяната на публиките е ефективен 
инструмент за реалистична самопреценка на преподавателя. 

Освен подобни общи въпроси, на второ място са проучванията 
(единични) за разлики в нарцисизма между представители на различни 
професии. В едно от тях е направен сравнителен анализ за четири професии: 
университетски преподаватели, административен персонал (чиновници), 
политици и библиотекари. Разгледани са, от една страна,  професии, които 
изискват лидерство, авторитет, осигуряват социална услуга, предизвикват 
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обществено внимание и/или имат граждански престиж, а от друга – 
професии, които изискват системно и незабележимо внимание към 
обслужване, всекидневно негероично социално представяне. Очакването, че 
нарцистичните характеристики преобладават в първия тип професионални 
дейности е оправдано. Резултатът за нарцисизъм е най-висок при политиците. 
Университетските преподаватели и библиотекарите не показват по-
високи нива на нарцисизъм при който и да е негов подтип. (В  
проучването е било използвано разграничаването на адаптивен и 
неадаптивен нарцисизъм, близки до посочените по-горе конструктивен и 
деструктивен вид). Административният персонал има най-ниски нива на 
неадаптивен нарцисизъм [7]. 

В трета група изследвания се обосновава връзката между агресия, 
самоконтрол и нарцисизъм със склонността към интернет зависимост и 
зависимост от интернет игри конкретно [8]. Подобни изводи са индикативни 
например за професиите в софтуерните индустрии. 

На четвърто място се открояват специални изследвания за професии, в 
които грижата е основен елемент на професионалната услуга. 
Нарцистичната личност е проблем именно в т.нар. помагащи професии, в 
които има обгрижване на други индивиди и групи. Тук  нарцисизмът в 
професионалната насоченост се дискутира във връзка с известния тест на Дж. 
Холанд за пригодност на личността към различни професии. Едно от 
последните проучвания показва доколко вече се е развил интересът към 
себепознание дори в професии, далеч от саморефлексията: изследван е 
нарцисизмът при счетоводителите [9]. 
 
6. Нарцисизъм в преподавателската професия: конструктът „базисна 
културна личност“ 

Преподавателската професия предполага често (всекидневно) излизане 
пред публика. Социалното въздействие, авторитетът, гласът на 
компетентния, потребността от привличане на вниманието към себе си от 
страна на аудиторията са важни тук. Според цитираното изследване, 
професорите, както и политиците, имат високи нива на адаптивен 
нарцисизъм. Това проучване, както и обобщаването и споделянето на трудов 
академичен опит, показват, че е оправдана хипотезата: университетското 
преподаване, както и политическото поприще, е подходящ 
професионален терен за индивиди с високи стойности на нарцисизъм, 
особено – на адаптивен нарцисизъм. 

Полезни идеи за вникване в нарисицизма на университеския 
преподавател се съдържат в текстовете на К. Хорни. Moгат да се отделят три 
нейни идеи, които добавят различен нюанс в интерпретациите: „нарцисите“ 
имат по-скоро ниско самоуважение и причината за това e, че то не е 
основано на автентични, собствени постижения; при нарцисизма защитните 
стратегии на личността, основани на идеализации, са следствие на угаждане, 
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а не на лишение, както и това, че за ‚нарцисите“ е характерна невротична 
потребност от харесване [10]. Изявата е важна в академичната професия. 
Разбира се, конкурентоспособността на основата на признати лични 
постижения е общо „правило на играта” във всеки високопрофесионален 
труд днес. Но при голяма тежест на индивидуалния творчески резултат, 
субективно оценяван и самооценяван, проявите на накърнено себеуважение 
са различни. К. Хорни и други психолози  напомнят да не се бърка 
нарцисизма със себеуважението и обичта към самия себе си, между които се 
прокарва границата на нездравословна и здравословна проява на обич към 
себе си.  

Специално следва да се открои процесът на академично овластяване, 
на самосъзнанието да бъдеш нещо специално като основна нишка за всеки 
нарцисизъм. В университетската професия тя е ярка. В едно от изследванията 
[11] е предложен представителен резултат за това, че усещането за 
специална овластеност в университетските среди подпомага нарцистичните 
изяви. То е свързано с прояви на нечестност, форми на плагиатство и други 
кражби както сред преподаватели, така и сред студенти. Те са съчетани с 
усещане на безнаказаност и типичното за нарцисизма съзнание „аз имам 
право на това“.  

Има неголям брой проучвания за преобладаващите типове личност в 
университетската професия. Резултатите сочат, че в академичната общност (в 
англосаксонския университет – нека направим тази уговорка за социално-
културни, икономически и др. специфики) преобладават личностите 
интровертни, интуитивни, мислещи и отсъждащи, при използване на една 
от класическите скали за типологията на поведението на основата на идеите 
на К.Г.Юнг. Друго изследване проследява промяната на личностните 
типове по специалности за период от десет години [12]. Авторите са 
показали, че има два общи фактора за промяна на доминиращите типове 
в академичната професия: по-голямо присъствие на жени в академичната 
професия и засилване ролята на информационните технологии в дейността. 
Резултати за личностните типове са по-добре представени за онези 
преподаватели и университетски специалности, които подготвят за 
класическите професии (на адвокат, свещеник, офицер и лекар). Най-
многобройни са проучванията  за академичната медицина. 

Интерес за преподаващи и учещи в Стопански факултети представлява 
анализът на видовете нарцисизъм сред студенти по бизнес науки (бизнес 
администрация и др.) в държавни и частни университети [13]. Според 
него няма разлика в преобладаването на нарцистични черти на личността 
сред бакалаврите в частните и държавните университети. Не е установена 
зависимост на равнището на моралното им развитие и нарцистични черти в 
характера. Резултатите от подобни изследвания са актуални във връзка с 
обществените реакции срещу предполагаема особена неетичност, 
арогантност и алчност на хората от бизнеса. 
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В социологията на професиите и професионалната етика е възприет вече 
традиционен подход за дефиниране на идеалния тип на професионалиста 
[14]. Ставането на професията е свързано с наличието на подобен тип. 
Липсата му рефлектира в състоянието на професията и невисокото равнище 
на професионална етика впоследствие. 

За целите на цялостния анализ на проблема би могъл да се използва 
конструктът „базисна културна личност”. Той е прилаган в културната 
антропология, както и в интеркултурните комуникации. С ясно съзнание за 
разлики в мащабите, когато анализираме личността в академичната общност, 
предлагаме по аналогия конструктът базисна културна личност да бъде 
ползван и за културата (общността с ценности) на тази  професионална  
група. Личността, приемлива за даден етос, може да се определи и опише; 
съществува обща интуитивна представа за чертите и поведението на подобна 
базисна културна личност. Разбира се, тя не е идеална, а по-скоро 
генерализирана представа. 

Конструктът базисна културна личност тръгва от направлението в 
поведенските науки, свързано с името на Р. Бенедикт и тезата й „личността е 
от културата“[15]. Именно Р. Бенедикт  е използвала идеята на Ницше за два 
типа (начала) в човешкия характер: Дионисий и Аполон. Дионисий е типът, 
за който са изчезнали всички граници и норми в постигане на смисъл на 
съществуване. Аполоновците предпочитат да достигат до ценността на 
съществуването си по самоовладян, дисциплиниран, планомерен път. По-
късно тази традиция е допълнена с митичните персонажи Епиметей и 
Прометей. Така в хуманитарното знание са намерени образите съответно за 
типа занаятчия (майстор-творец), пазача (охранителя, война), 
рационалист и идеалист. Тази типология би могла да е основа за бъдещи 
изследвания на академичния човек. Могат да се открият аналози на 
типологизиране в различен контекст, например –  в рекламната комуникация 
[16] и в ситуации, когато професионалистът следва да се определи пред и 
чрез целева публика.  
 
7. Академичен нарцисизъм и проблеми на професионалната етика  

Нарцисизмът в университетската общност, свръзан с проблеми на 
академичната етика, е самостоятелен обект на осмисляне. Тук ще 
формулираме само няколко въпроса и ще посочим примери, които маркират 
различни перспективи за бъдещ анализ. В основата на много от тях лежи 
социалната причина, че в други сфери (политика, спорт, изкуства, бизнес) 
изявата и победителят са оценени както финансово и материално, така и 
медийно и публично. Но не и в сферата на науката и висшето образование 
(разбира се, у нас - в една бедна страна,  «възнаграждението»  е още по-тежък 
проблем). Ето началото на списъка от подобни изследвателски въпроси: 
- Всеки индивид, и най-скромният, има склонност да надценява своите 
способности. Каква е връзката между нарцисизма и организационния 
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герой, важен индикатор за всяка организационна култура? Има ли място за 
него в университетска организация?  
- Как да се обясни типичното лутане между подценяване и 
самонадценяване в академичния свят? Как да се  изследват феномените 
професионална завист и гордост в научно-преподавателските среди, също 
подлежащи на интерпретиране през призмата на нарцисизма? 
-  Какъв тип цвете Нарцис расте на българска почва? Дали това е „професор 
Айнщайн“ (виж заглавието)? Как един сравнителен типологичен анализ на 
типовете университетски преподавател да отчете спецификата на 
манталитет и народопсихология в ситуация на европеизиране и 
глобализиране на висшето образование и реализацията в един по принцип 
„невидим колеж” на космополитната научна общност? 
- Как да се концептуализира и изследва предполагаем нарцисизъм сред 
студентите? В литературата съществуват единични проучвания, в които 
студентския нарцисизъм се свързва със силно изразената нагласа на 
студентите да бъдат потребители на образователна услуга [17]. 
Информационните технологии са комуникативна среда, подклаждаща 
нарисизма, а това фундаментално влияе върху самосъзнанието на студента. 
Накратко казано, децата от малки гледат себе си в мониторчета и когато 
пораснат, стават посетители (потребители, участници) в една традиционна 
институция - университета. Днешният човекът е зает да снима себе си и 
пазарът му предлага специални стойки към смартфона му за това. 
- Как да се анализира персоналния и дисциплинарен субективен опит, за да 
се съотнесе той с идеалния тип преподавател? На български език търсенето 
на статии в мрежата по „тип преподавател” дава стотици информационни 
единици за предложения за проекти, международни програми, 
административни актове за процедури, правила и конкурси в университети. 
Почти липсват анализи и лични мнения. Обобщението на субективните 
преживявания на професионален опит не се приема като научна задача.  
- Как да се определят моралните щети от академичния нарцисизъм, които 
са в деструктивната мотивация на студенти и колеги? С какво още, 
освен с  краткосрочната ориентация да впечатлиш, би могла тя да се обясни? 
- Има ли значими разлики по пол във възприемането на фигурата на 
университетския преподавател? Някои изследвания (например на основата на 
милиони мнения в интернет форум като Rate My Professor) показват, че 
мъжете са значително по-високо оценявани от студентите, отколкото жените.  
 
Заключение 

Понятието академичен нарцисизъм дава възможност да се изследват 
академичните професии като подходяща социална почва за цветята от 
сорта „Нарцис“ (вж. мотото на този текст). Устойчивите здравословни 
отношения в един университет са цел, постигането на която минимизира 
възможността за деструктивни нарцистични прояви. Въведеното понятие е 
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концептуална рамка, в която се проясняват професионално-етични 
особености на отношенията в университетска среда, като така има основа за 
по-добро управление на колегиалната общност. 
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Abstract. Today the virtual paradigm of the technоlogy does not eliminate non-virtual 
problems as  alienation, resignation and loss of humanity. It just changes them in the way 
of displacing labor in other areas and the appearance of new, previously unknown types of 
activities that are defined as labor because their practice requires  new technical skills. ICT 
does not remove the need for human labor or its dropping out of human life, but only the 
extension of the conception of labor and the inclusion of cybernation of human activity 
and the  transformation of human into cyborg. 
Keywords: technique, labor, virtual culture, ICT, technоlogy, humanity, dehumanisation 
 
1. Въведение 

От 90-те г. на 20 в. насам развитието, приложението и 
разпространението на ИКТ технологии е сред най-печелившите и 
популярни видове бизнес в световен мащаб. От икономическа гл.т. това  се 
обяснява с изместването на индустриалните от новите, постиндустриални 
технологии: най-напред компютърно-информационните, а след това и 
биотехнологиите. Същото се потвърждава от редица факти като голямото 
търсене на софтуерни инженери и компютърни специалисти на пазара на 
труда и редпочитането им от младите хора при избора на образование и 
професия, не само защото са по-доходоносни, но и заради нарастващият им 
престиж в резултат от широкото им приложение. Днес едва ли има сфера 
на човешкия живот, останала незасегната от тези технологии. Труд и бит, 
образование и наука, общуване и забавление, политика и култура са 
разнородни области на общественото и човешкото битие, но еднакво 
податливи на въздействието на ИКТ, така че съвременното общество да се 
дефинира като информационно. Става дума за индустрия с глобални 
мащаби и утвърждаването на един нов тип икономика – информационна, 
глобална и мрежова.  
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Според известния социолог и изследовател на информационното 
общество М. Кастелс именно „революцията на информационните 
технологии осигурява необходимата материална голаблна база за 
изграждане на тази нова икономика като «мрежова» и «взаимнозависима» с 
помощта на новите информационни технологии., които преобразувайки 
процесите за обработка на информация, «оказват въздействие върху всички 
сфери на човешката дейност и правят възможно установяването на 
неограничен брой връзки между различните сфери, както и между 
елементите и субектите на всяка дейност [1].  

Разгръщането на този процес с помощта на ИКТ във виртуалната 
среда на киберпространството позволява да се заговори за края на 
механичната и настъпването на нова – виртуална епоха. Както всяка епоха, 
и т има своята културна парадигма, доминирина от виртуалната реалност 
на киберпространството.  
 
2. От инструментализация към машинизация 

Не ще е пресилено, ако се каже, че виртуалната култура днес е повече 
от всичко друго царство на средствата и целите, където човекът е повече от 
всякога animal laborans и homo faber, т.е. инструментално и произвеждащо 
същество. В този смисъл няма съществена разлика между описаното от Х. 
Арент за човешката природа като обусловена от цели, средства, живеене в 
свят на машини, и разбирането за труда като технически опосредени 
дейности в резултат на нарастващата инструментализация на човешката 
активност [2]. От същата инструментализация тръгва и идеята за 
техническото „протезиране“ на човека с цел разширяване на неговия обсег 
на действие и въздействие. Още З. Фройд дефинира положението, 
достигнато от хората благодарение на техническия напредък като 
положение на „един вид протезиран Бог“. Той прогнозира нарастването на 
това богоподобие в бъдеще и предупреждава, че то не гарантира човешкото 
щастие [3]. 

Масовото приложение и присъствие в човешкия живот на машините 
– механични и кибернетични устройства, е различно от приложението и 
присъствието в него на простите сечива, инструментите като 
каменоделското длето, земеделската мотика или палитрата и четката на 
художника. Нещо, забелязано отдавна и от Маркс, е, че за разлика от 
сечивата, машините са комплексни механизми, устройства, апарати, 
предназначени да изпълняват една или повече операции, замествайки по 
този начин употребата на сечива [4]. Заедно с това отпада все повече и 
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необходимостта на уменията за използване на сечива. В резултат машината 
замества човека не само във физическия труд, но и в редица умения, 
свързани със задоволяване както на икономически, така и на естетически, 
интелектуални и социални потребности като общуване, познание, игра. 
Машинизацията (механизацията) в този смисъл - особено в съвременния си 
вариант на компютризация - се оказва съдбоносна не само за сферата на 
труда, но и на всички останали сфери: наука, образование, изкуство, 
забавление, политика,управление… 

Днес с помощта на различни специализирани компютърни програми 
и само с движения и кликове на мишката, човек може да  извършва 
финансови операции чрез електронно банкиране, да пазарува от онлайн 
магазини, да посещава виртуални музеи и галерии, да „рисува“ дигитални 
образи, да анимира картини, да композира музика, да играе с непознати, да 
заживее „втори живот“ (Second Life) чрез триизмерен инструмент за 
моделиране на виртуални обекти, вграден в предназначения за целта 
софтуер. 
 
3. Парадоксалният хуманизъм на техниката 

Както всяка култура, така и киберкултурата има за източник и 
движеща сила сложното взаимодействие  на човека с машини и техника. 
Въпросът кое е движещото и определящото това взаимодействие, силно 
напомня парадоксалното питане за кокошката и яйцето. Парадоксалността 
идва от допускането, че докато технизира, човекът се хуманизира 
(хуманоизира) – допускане, което контрастира със станалата много 
популярна най-напред чрез екзистенциалистката си, впоследствие и в 
някои постмодернитски интерпретации, представа за техниката и 
машините като връх на „изкуствеността“ с отявлен „дехуманизиращ“, 
обезчовечаващ и деструктивен ефект върху света, човешките дейности и 
живот. Парадоксът се снема, когато хуманоизирането се различи от 
хуманността като човечност и хуманоидността като човекоподобност. 
Всъщност става дума за „очовечаване“ като постепенен, еволюционен 
процес на видоизменение и самоизменение на човека в посока на 
придобиването или усъвършенстване на едни за сметка на други качества, 
умения, опитности и чувствителност. При човека този процес се разгръща 
по линия на интелектуализацията на основните човешки дейности: труд и 
познание. Тяхното механизиране, технизиране, компюторизане е в 
основата на наречените от Д. Бел „интелектуални“ технологии, защото 
разширяват по-скоро умствените, отколкото физическите човешки 

1208



възможности, основавайки се на информация, информационни и 
компютърни технологии, които „застават редом с машинните“ [5]. 
„Интелектуализирани“ по този начин, от модерността насам трудът, 
познанието и човешкият живот придобиват ценност, непозната на 
предишните епохи:  

„Заради машината – пише О. Шпенглер - човешкият живот става 
ценен. Трудът става голямата дума на етическия размисъл. През ХІІІ век 
той загубва на всички езици пренебрежителното си значение. Машината 
работи и заставя човека да й съдействал” [6]. 

С въвеждането на „интелектуалните“ технологии съдействието става 
не само алопластично – чрез промяна на обитаваната от човека среда, но и 
автопластично – чрез самопромяна. Антропологическата диалектика на този 
процес е: докато технизираме, се интелектуализираме. Към подобни 
размишления насочват и значенията на самата дума „техника“.  

Като повечето термини и техника е с гръцки произход. 
Етимологическият й предтеча – τέχνη, се радва на широк обхват от значения 
и разнообразни употреби, които се простират от различни занимания: 
изкуство, наука, занаят, до техните резултати – художествено произведение 
и съчинение върху някое изкуство. Изкусността и изкуствеността, 
предполагана от техниката, са артикулирани от заемащите средищно място 
значения на думата с инструмантален контекст като „сръчност“, „умение“, 
„съобразителност“, „средство“, „похват“, „начин“, „способ“ [7]. 

В резултат „техника“ сега може да означава и инструмента в смисъла 
на средство, оръдие, но и качеството, нужно за използването му в смисъла 
на умение, способност за неговата успешна употреба, т.е. разбирането за 
изкусност, на което днес дължим преносния смисъл на изрази като 
„живописна техника“, за разлика от буквалния на „селскостопанска 
техника“ или от двузначния на „бойна техника“. В този семиотичен 
контекст взаимодействието и отношението човек – машина/техника, има 
характер на взаимозависимост, която афористично може да бъде 
представена така: техниката прави човека в същата степен, в която човекът 
– техниката.  

Достатъчно основания за подобна формулировка  предоставя самата 
история на обществото, описвана  често според движението, което 
представлява техническият прогрес: пътя, извървян от човечеството от 
оръдието към машината, респ. от машината към компютъра и изкуствения 
интелект.  

Процесът на тези последователни замени се означава като 
„революция“, която едновременно свързва и различава най-древните 
времена на каменна, железна, медна ера, от модерните времена на 
отминаващата механична и настъпващата виртуална епоха. Така техниката 
се оказва основополагаща за понятието за прогрес в смисъла му на развитие 
от просто към сложно, от автентичност към репрезентативност на 
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човешката саморефлексия, от непосредственост към опосреденост на 
отношенията и взаимодействията не само между човек и природа, но и 
между самите човешки същества.  

Историята сочи също, че последните няколко столетия – от времето 
на изобретяването на печатната преса до наши дни, преминават под знака 
на „техническата революция“ – най-напред промишлена (индустриална), а 
сега „компютърна“. Пак според техниката, нейното използване и 
присъствие в живота ни, тговорим и за поколенческите особености и 
различия. Такива особености и различия визира Дж. Рифкин в описанието 
си за съвременната епоха като епоха на достъпа и на постмодерния етап в 
новата култура на хиперкапитализма: 

«Прекарващи удобно част от живота си във виртуалните светове на 
киберпространството, [...] новите мъже и жени от двадесет и първи век са 
порода, различна от тази на техните буржоазни родители и деди от 
промишлената епоха.[...] Настроени са повече терапевтично, отколкото 
идеологически и мислят повече с образи, отколкото с думи. Макар да са 
по-малко способни да съставят писмено изречение, те са по-умели в 
обработката на електронни данни.» [8]. 

На практика епохалният постмодерен поврат в познанието, мисленето 
и човешката активност, подсказва за специфичната трансформация, която 
се проектира в различните сфери на обществения и човешки живот както 
следва: от субект-обектни отношения към интерсубективни връзки, от 
потребление на стоки и услуги към потребление на култура и 
преживявания, от универсализъм и обективизъм към плурализъм и 
мултикултурализъм, от историческо към терапевтично съзнание, от 
търсене на истината към откриване на значенията, от модерната аскетична 
ориентация на модерната трудова етика към театрално-ироничната и 
консумеристка нагласа на игровата постмодерна естетика. 
 
4. Техника и дехуманизация 

Характерно за новите технологии е, че са насочени към изменение не 
на вещите, а на човека, т.е. high-hum’a, a не high-tech’ В контекста на 
свободния пазар това означава, че както никога по-рано, най-масовият вид 
човешка дейност се оказва изменението на самото човешко съзнание. То се 
превръща в обект на интензивно и хаотично въздействие чрез създаване на 
огромен брой обратни връзки  между  хората и света.,.Казано с други думи, 
развитието, приложението и разпространението на ИКТ днес е един бизнес 
за формиране на съзнание. Тяхната масовост и популярност води както до 
прогрес, така и до трансформации, сривове, неизвестност. Успоредно с 1210



разгръщането на новата икономика, основана на постиндустриалните 
технологии, тече и процес на намаляваща познаваемост на света, а с това и 
на отчуждаването на човека от него, от самия себе си и другите хора. 
Основания за това някои изследователи виждат в повишаващият се интерес 
към мистиката, намаляващата потребност от наука и промените в 
концепциите за образование.   

Самото образование получава нова траектория на развитие  – нещо, 
забелязано най-напред от М. Хайдегер - в резултат на конституирането и 
налагането като самостоятелни редом с традиционните, на нови, 
нетрадиционни специалности и дисциплини като социология, психология, 
културология, публична администрация, социални дейности и др. [9]. Като 
сфери на науката и образованието те са ориентирани изключително към 
социален контрол и въздействие. Но докато Хайдегер вижда в тях знак за 
края на философията, други разпознават в съвременните трансформации на 
образованието архаизация на човечеството, мутация на човека, белези на 
дехуманизация и връщане към отминали епохи като Средновековието [10]. 

Проблематичността на разнородните ефекти от разрастващата се 
технологизация и технизация на все повече жизнени и обществени сфери  
предизвиква съвременната дискусия върху характера и последиците от 
глобалното въздействие на технологиите в смисъла им на организирано 
знание за решаване на практически задачи чрез подредени системи от хора 
и машини. Дискусията е провокирана от парадоксалната ситуация, че ако 
машините заприличват все повече на хората, то не е защото технологиите 
са станали по-хуманни, а защото хората все повече заприличват на 
машини. Причината е, че няма техника на човешкото, на това да бъдеш 
човек.  

Техногенното въздействие засяга наравно както обществената и 
природната среда, така и човешкото мислене, навици, идеали, ценностна 
система. За разлика от традиционното, в технологичното общество всички 
човешки нужди, желания и действия се свеждат до метод, така че 
уникалността на аз-а става невъзможна. Затова и всички теории за него се 
изчерпват с просто налично битие и могат да предложат на разтревожените 
индивиди само субективни версии на това битие, но не и самопознание за 
аз-а като човешкото аз, аз-а на homo humanus, различен от аз-а на homo 
faber.  

По същата причина става невъзможно да узнаем и кога някой 
успешно е постигнал отговорност, защото в контекста на технологичния 
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живот идеята за отговорно поведение напомня по-скоро желанието да 
бъдем повече „неподправени“, отколкото „изкуствени“. 
Независимо обаче как ще се оценяват тези процеси, която и да е тяхна 
оценка не може да избегне обсъждането и преосмисляне на фундаментални 
човешки дейности и категории като труд, познание и общуване в контекста 
на ИКТ и съвременната ВК. 
 
5. От техническо животно към киборгизация 

Според известното Марксово определение „Трудът е преди всичко 
процес между човека и природата, процес, в който човекът чрез своята 
собствена дейност опосред ствува, регулира и контролира обмяната на 
веществата между себе си и природата [10]. Така формулирано, 
определението може да се отнесе не само до труда, а до човешкото действие 
и присъствие в света въобще като човешко, доколкото действайки човекът 
може да променя света, да го прави изкуствен, веднага щом започне да го 
обитава, като строи домове, прокарва пътища, прокопава канали, лети със 
самолети, плава с кораби и пътува до луната.  

Несъмнено, от  решаващо значение за този начин на действие и 
промяна  са техниката и технологиите, създавани от хората. Фактът, че чрез 
тях се променят обстоятелствата, в които хората живеят така, че  да създават 
„това, което го няма тук и сега, когато има нужда от него, дава основание на 
съвременния изследовател на виртуалното Дж. Розати да дефинира човека 
като „техническо животно”, а технологията, съпътстваща живота му - като 
политически значима и властова реалност [12].  

Връзката техника/власт е била описвана не веднъж и от мнозина 
според основните й измерения: първо, техниката като власт, основана на 
знанието; и второ, властта като основана на техниката, защото се налага 
чрез нея (например политическа, военна или икономическа) и е 
господстваща чрез техниката.   

По-важно е, че от използването на техника днес зависи както 
характера на труда като физически или интелектуален, така и неговата 
специализация и новите закономерности, на които се подчинява той. Като 
такива закономерности могат да се разглеждат намаляването на някои 
разходи, но увеличаване на интензивността; промяната в характера на труда, 
свързана с цикъла „отдалечаване от природата/природното – ограничаване 
на ценностите – увеличаване на труда“; наличието на организация и 
организиране на труда и др. [13]. 

1212



Видоизменяният по този начин труд не облекчава човека, нито 
предполага неговото освобождаване от труд, а по-скоро го принуждава да се 
приспособява към режима на работа на техниката и така да става част от 
нея, сам да се превръща в своеобразна „машина“. Факт, заради който Карл 
Ясперс смята, че оценяването на съвременния труд не е възможно без 
оценяването на съвременната техника. Според него, с въвеждането на 
техниката бремето на труда става все по-тежко, защото човекът вече не 
може да се освободи от въздействието на техниката, а техницизмът 
разрушава духовните ценности, нивелира личността и хората се превръщат 
в маски [14].  

Според друг съвременен критик на копнежа по технологията – Д. Ф. 
Верин, днешното съотношение между технологично и човешко може да се 
разглежда по аналогия с популярната, широко експлоатирана Хегелова 
диалектика на господаря и роба. В технологичното общество, забелязва 
Верин, техниката има същата роля като Хегеловия роб: днес тя ни служи за 
същото – да удовлетворява желанията ни.  

Разликата е, че ние се самозаблуждаваме, мислейки за неограничени 
възможностите си да направляваме технологичните системи според нашия 
избор. Вместо това, ние бързо се превръщаме в зависими от своя „роб“, 
защото „реално в технологичното общество всеки избор е подвластен на 
алтернативите, достъпни в технологичната система“. Такава зависимост 
води не само до лишаване на човешкия избор от смисъла му на автономно и 
свободно решение, но и до впечатлението, че разработването и прилагането 
на технологии и формулирането на правила за прилагането им, днес е главна 
социокултурна цел, доминанта в йерархията на човешките ценности [15]. 
 
6. Заключение 

Съвременната техносоциална парадигма на виртуалността не предлага 
решение на невиртуалните проблеми на отчуждението, резигнацията и 
загубата на човечност. Тя само видоизменя техния модус в посока на 
изместването на труда в други области, което води до обособяването на 
нови, неизвестни преди видове дейности, определяни като трудови, защото 
упражняването им изисква притежаването на нови технически знания и 
умения.  

Следователно, развитието на ИКТ не води до отменянето на човешкия 
труд от техниката, неговото отпадане от човешкия живот, а само до 
разширяване на понятието за труда в посока на кибернетизация на 
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човешките дейности и киборгизация на човека поради това, че: „Машината 
работи и ни кара да й съдействаме”. 
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Abstract. The text follows the sustainability and the dynamics of  fourteen work 
goals / values in Bulgarian organizations in the period 1995-2014.  Attributing 
significance of the main factors of a work situation is an important reference for 
understanding the motivational attitudes of employees and it could be used for 
building strategies for motivation in an organizational context. 
Keywords: work goals / work values in Bulgarian organizations: sustainability / 
dynamics. 
 
1. Въведение 

Предистория. В четири последователни изследвания (1995, 2001, 2008, 
2014) на националната и организационните култури в България, имахме 
възможност да включим общ блок от индикатори, посветени на трудови цели 
(ценности) [11]. Това дава възможност да се проследи значимостта на група 
фактори на трудовата ситуация, да се изследват устойчивостта и динамиката 

1215

mailto:tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg
mailto:ikata13@yahoo.com
mailto:ivanka_mihaylova@abv.bg
mailto:zandonova@gmail.com


на ценностни ориентации като важен ориентир за разбиране на 
организационното поведение [12].  

Постановка на въпроса. Поставянето на ценностите в центъра на 
вниманието е важно, тъй като ценностите, начинът на мислене, стилът на 
управление…, подходите за разрешаване на проблеми и пр. задават 
фундаменталните основи на организационната култура [6]. Чрез изследване 
на ценностите може да се описва, обяснява, прогнозира поведението на 
хората в организацията.  
 
2. Изложение 

Част от изходните предпоставки, въз основа на които се обосновава 
проучването и последващите интерпретации, са: 
 

• В различен контекст синоними на ценност тук са важност, 
значимост, смисъл, предпочитание.  Понятието за ценност се 
изяснява при изучване на субектно-обектните отношения през 
призмата на: потребности, интереси, мотиви, цели, норми, роли, 
очаквания, претенции и др. [3]. Всяко от посочените явления е 
личностно и социално обусловено. Всяко от изброените е обособена 
(и особена) гледна точка към субектно-обектните отношения. Това 
подчертава връзката (общо / различно) на ценност с потребност, 
интерес, мотив, цел, норма, роля, очаквания, претенции и пр.  

• Когато разсъждава върху „култура две“ („програмирането на ума“), 
Х. Хофстеде разглежда ценностите като „… общата склонност да се 
предпочита определено състояние на нещата пред друго. Ценностите 
са чувства с определена насоченост – има полюс „плюс“ и полюс 
„минус“ [9]. Х. Хофстеде обръща внимание на необходимостта 
данните от изследвания, свързани с ценности, да се интерпретират 
внимателно, вкл. като се държи сметка за разликата между 
желателно (така трябва да бъде – по принцип) и желано (какво 
искаме за себе си) [9]. Доколкото разглежда културата като 
специфична за група или категория хора, Х. Хофстеде има основание 
да разглежда ценностите като „обща склонност да се предпочита 
определено състояние на нещата пред друго“ [9].  

• „Ценностите са подходящи за обяснение на трудовото поведение, 
защото могат да бъдат изследвани и установени на три равнища на 
анализ: индивидуално, организационно и социално или национално“. 
[5] Налице са силни аргументи в полза на подхода ценностните 
предпочитания да се изследват в контекста на труда и организацията, 
тъй като „значителна част от човешкия живот минава в работа и то в 
работа, която се извършва в дадена организация…“ [5]. Разбирането 
на връзката между ценностните предпочитания на индивидуално, 
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групово и организационно равнище е важно условие за обоснованото 
интерпретиране на резултатите от проучвания на ценностите.  

 
Обект / предмет на проучването. Обект на проучването са заетите в 
българските организации. Предмет на проучването е значимостта на група 
фактори на трудовата ситуация (трудови цели / ценности) [13]. В свързан, но 
друг смисъл, предмет на проучването е трудовата ситуация в българските 
организации, изучавана чрез трудови цели / ценности. 

 
Описание на изследваните съвкупности. Проучването през 1995 г. обхвана 
377 респонденти; през 2001 – 1200 респонденти; през 2008 г. – 1200 
респонденти; за 2014 г. - 900 респонденти [14].  
 
Описание на индикаторите. Емпиричните индикатори са следните: В КАКВА 
СТЕПЕН ЗА ВАС Е ВАЖНО РАБОТАТА, С КОЯТО СЕ ЗАХВАЩАТЕ, ДА 
ВИ ПРЕДЛАГА: предизвикателства – да Ви носи чувството за лични 
постижения; възможността да живеете на желано от Вас и семейството Ви 
място; високи доходи; възможност да работите с хора, които добре си 
сътрудничат; Възможност за обучение или за подобряване на уменията Ви и 
придобиване на нови умения; добро социално осигуряване; заслужено 
признание за добре свършена работа; добри физически условия за работа – 
достатъчно пространство, подходящо обзавеждане, осветление и др.; 
възможност за самостоятелност; сигурност, че ще можете да работите за 
тази организация толкова дълго, колкото желаете; Възможност за развитие и 
издигане в работата; добри служебни взаимоотношения с прекия Ви 
ръководител; да използвате максимално собствените си умения и 
способности в работата; достатъчно свободно време  [15]. 
 

Може да се обоснова твърдението, че съвкупността от изброените 
трудови цели покрива относително пълно важните характеристики на 
трудовата ситуация (от гледна точка на заетите в работния процес) [16]. 
Тази пълнота е важен аргумент на претенцията описаната картина на 
трудовата ситуация да се доближава до реалната картина в българските 
организации. 
 

За характеризиране на значимостта на трудовите цели, основната 
числова характеристика на индикаторите е средната им стойност. Изборът 
на тази числова характеристика се мотивира от факта, че в средната стойност 
присъстват отговорите на всички респонденти със съответната претеглена 
стойност. С други думи, средната стойност е интегрална характеристика на 
индикаторите. 
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Каква е фактическата ситуация – базова картина. На фиг. 1 са представени 
средните стойности на индикаторите по години.  
 
Каква е фактическата ситуация – базова картина. На фиг. 2 са представени 
средните стойности на индикаторите по години.  
 

Фиг. 1. Средни стойности на индикаторите 
(1995, 2001, 2008, 2014) 

 
В КАКВА СТЕПЕН ЗА ВАС Е ВАЖНО РАБОТАТА, С 
КОЯТО СЕ ЗАХВАЩАТЕ, ДА ВИ ПРЕДЛАГА: (моля, 
срещу всеки въпрос отбележете своята оценка като 
заградите една от цифрите) 

1995 
(377 

респон
денти) 

2001 
(1200 

респон
денти) 

2008 
(1200 

респон
денти) 

2014 
(900 

респон
денти) 

 Средна стойност на променливите 
• Предизвикателства – да Ви носи чувството за 

лични постижения 
1,8280 1,8126 1,6935 1,7637 

• Възможността да живеете на желано от Вас и 
семейството Ви място 

2,0695 2,0093 1,8962 1,9329 

• Високи доходи 1,6853 1,6235 1,5117 1,6085 
• Възможност да работите с хора, които добре си 

сътрудничат 
1,6160 1,5943 1,5114 1,6207 

• Възможност за обучение или за подобряване на 
уменията Ви и придобиване на нови умения 

1,7353 1,7650 1,6667 1,7200 

• Добро социално осигуряване 1,9223 1,9275 1,7360 1,8083 
• Заслужено признание за добре свършена работа 2,0427 1,8989 1,7339 1,7840 
• Добри физически условия за работа – 

достатъчно пространство, подходящо 
обзавеждане, осветление и др. 

2,1200 1,9848 1,8655 1,9405 

• Възможност за самостоятелност 1,8824 1,9713 2,0017 2,1488 
• Сигурност, че ще можете да работите за тази 

организация толкова дълго, колкото желаете 
1,9787 1,9259 1,9170 1,9910 

• Възможност за развитие и издигане в работата 2,0187 1,9932 1,8247 1,8507 
• Добри служебни взаимоотношения с прекия Ви 

ръководител 
1,8262 1,6785 1,5506 1,6434 

• Да използвате максимално собствените си 
умения и способности в работата 

1,5710 1,5971 1,5811 1,6940 

• Достатъчно свободно време 2,5027 2,2743 2,1313 2,0541 
 

Ако оценяваме значимостта на всеки от факторите въз основа на 
посочената средна  стойност на индикаторите, следва да се отбележи 
следното: тази числова характеристика може да приема стойности от 1,00 до 
5,00. Логиката на отговорите е такава, че колкото по-близо до 1,00 е средната 
стойност на даден индикатор, толкова по-значим („ценен“) е този фактор; 
стойности, близки до 5,00 показват ниска значимост на фактора. Формалната 
среда на оценъчната скала е 3,00: средна стойност в интервала от 1 до 3 
„говори“ по-скоро за висока значимост; средна стойност в интервала от 3 до 
5 „говори“ по-скоро за ниска значимост. 
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Чрез различни трансформации въз основа на данните във фиг. 1 могат да 

се конструират нови таблици, да се изчисляват нови резултати като ориентир 
и основание за съдържателни интерпретации на трудовата ситуация. 
 
Пример. На фиг. 2 е показана съотносителната рангова динамика на всяка от 
изследваните характеристики на трудовата ситуация [17].  

 
Фиг. 2. Рангова динамика на изследваните характеристики на трудовата ситуация 

 
Работни цели 1995 2001 2008 2014 

Рангово място 
• Умения 1 2 4 4 
• Сътрудничество 2 1 1 2 
• Високи доходи 3 3 2 1 
• Обучение 4 5 5 5 
• Взаимоотношения с ръководителя 5 4 3 3 
• Предизвикателства 6 6 6 6 
• Самостоятелност 7 10 13 14 
• Социално осигуряване 8 9 8 8 
• Сигурност 9 8 12 12 
• Развитие 10 12 9 9 
• Признание 11 7 7 7 
• Място 12 13 11 10 
• Физически условия 13 11 10 11 
• Свободно време 14 14 14 13 

 
В зависимост от регистрираните тенденции [18] (стабилност, нарастване 

на значимост, намаляване на значимост) изследваните фактори на трудовата 
ситуация могат да бъдат обособени в три отделни групи: а) (относително) 
стабилни; б) с нарастваща значимост; в) с намаляваща значимост. 
 

• Ако се приеме, че стабилни са онези фактори, които в рамките на 
изследвания период не са променили ранговото си място с повече от 
една позиция, към тази група следва да се отнесат следните фактори: 
сътрудничество (рангови места 2, 1, 1, 2), обучение (4, 5, 5, 5), 
предизвикателства (6, 6, 6, 6), социално осигуряване (8, 9, 8, 8),  
свободно време (14, 14, 14, 13). 

• Към факторите с нарастваща значимост следва да се отнесат, както 
следва: високи доходи (3, 3, 2, 1), взаимоотношения с ръководителя 
(5, 4, 3, 3), признание (11, 7, 7, 7), Към тази група следва да се отнесат 
така също развитие (10, 12, 9, 8), предпочитано място (12, 13, 11, 
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10) и физически условия на труда (13, 11, 10, 11). [19] Най-силно е 
нараснала значимостта на фактора признание  – с 4 рангови места.  

• В групата на факторите с намаляваща значимост попадат, както 
следва: умения (1, 2, 4, 4), самостоятелност (7, 10, 13, 14), 
сигурност (9, 8, 12, 12). Най-значимо е намаляването на ранговата 
значимост при фактора самостоятелност (за разглеждания период 
– със 7 рангови позиции). 

 
Ако обобщим ранговия напредък / изоставане (въз основа на началната 
точка – 1995 - и края на периода - 2014 г.) [20], ще получим следното – 
фиг. 2-1: 
 

Фиг. 2-1. Рангов напредък / изоставане на трудовите цели  
(през периода 1995-2014 г.) 

 
Работни цели Рангова промяна  

(2014 спрямо 1995) 
• Признание +4 
• Високи доходи +2 
• Взаимоотношения с ръководителя +2 
• Място +2 
• Физически условия +2 
• Развитие +1 
• Свободно време +1 
• Предизвикателства 0 
• Сътрудничество 0 
• Социално осигуряване 0 
• Обучение -1 
• Умения -3 
• Сигурност -3 
• Самостоятелност -7 
 
В йерархията на фиг. 2-1 трудовите цели самостоятелност, сигурност и 

умения са сред тези с най-значимо рангово изоставане. Заслужава да се 
отбележи, че при сравняване на трудови ценности на предприемачи и 
непредприемачи [4], тези трудови цели имат много по-голяма значимост за 
предприемачите, отколкото за непредприемачите. С други думи – налице е  
отслабване на типични предприемачески ценности. Това означава ли, че 
предприемаческият дух на нацията «залинява»? 
 

Ако разделим ценностната пирамида на етажи, така че всеки етаж да 
„побира“ група ценности със съседни рангове – фиг. 3 – ще получим следния 
интересен резултат: 
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Фиг. 3. Ценностна пирамида на ключови фактори на  
трудовата ситуация в българските организации 

 
Рангово 
място 

1995 2001 2008 2014 

1 Умения Сътрудничество Сътрудничество Високи доходи 
2 Сътрудничество Умения Високи доходи Сътрудничество 
3 Високи доходи Високи доходи Взаимоотношения 

с ръководителя 
Взаимоотношения 

с ръководителя 
 

4 Обучение Взаимоотношения 
с ръководителя 

Умения Умения 

5 Взаимоотношения 
с ръководителя 

Обучение Обучение Обучение 

6 Предизвикателства Предизвикателства Предизвикателства Предизвикателства 
 

7 Самостоятелност Признание Признание Признание 
8 Социално 

осигуряване 
Сигурност Социално 

осигуряване 
Социално 

осигуряване 
9 Сигурност Социално 

осигуряване 
Развитие Развитие 

 
10 Развитие Самостоятелност Физически условия Желано място 
11 Признание Физически условия Желано място Физически условия 
12 Желано място Развитие Сигурност Сигурност 

 
13 Физически условия Желано място Самостоятелност Свободно време 
14 Свободно време Свободно време Свободно време Самостоятелност 

 
• Първият етаж на ценностната пирамида (рангови места 1, 2, 3) се 

„обитава“ устойчиво от трудовите цели сътрудничество и високи 
доходи; динамиката  - „приходящи“ / „отходящи“ се дължи на 
факторите взаимоотношения с ръководителя и умения. 

• Във втория етаж (рангови места 4, 5, 6) постоянните „обитатели“ са 
факторите обучение и предизвикателства; и тук динамиката  - 
„приходящи“ / „отходящи“ се дължи на факторите взаимоотношения 
с ръководителя и умения. През целия разглеждан период (1995-2014) 
двата етажа обменят „квартиранти“ помежду си, но не приемат 
външни „посетители“. 

• Устойчивостта на третия (рангови места 7, 8, 9), четвъртия (рангови 
места 10, 11, 12) и петия етаж (рангови места 13, 14) е по-крехка, а 
динамиката – видимо по-значима. На третия етаж виждаме само един 
постоянен „квартирант“ – социално осигуряване; на четвъртия – нито 
един; на петия – един (сводобно време). Между третия и четвъртия 
етаж е налице обмен, който осигурява динамичното им единство – 
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целите признание, развитие и сигурност. Такова крехко единство се 
наблюдава между четвъртия и петия етаж – чрез вътрешния обмен на 
физически условия, желано място.  

3. Заключение 
При така дефинираните ценностни / рангови етажи, трудовите цели 

могат да получат нов тип „етикиране“: 
 

• Ценности, които устойчиво „обитават собствения си етаж“ (и само 
него) – сътрудничество, високи доходи, обучение, 
предизвикателства, социално осигуряване, свободно време. 

• Ценности, чрез които се осигурява динамичното единство и 
равновесие на съседни „етажи“ – умения, взаимоотношения с 
ръководителя (1–2 етаж); признание, развитие, сигурност (3-4 етаж); 
физически условия, желано място (4-5 етаж). 

• Динамични ценности, които за разглеждания период са пребивавали 
в не по-малко от три етажа – самостоятелност.  

 
По същество ценностната пирамида на трудовите цели се структурира от 

две групи рангови позиции (1-6 / 7-14) между които не се наблюдава обмен / 
преходи.  
 

Бележки 
 
1. Тези индикатори се използват от Х. Хофстеде в сравнителни 

изследвания на национални култури - вж. [9, 10]. 
2. Други публикации, в които се проследява развитието (устойчивост / 

промяна) на ценности в организационен контекст – вж. [2].  
3. В зависимост от контекста, изследваните фактори на трудовата 

ситуация се интерпретират като трудови цели и/или трудови 
ценности. 

4. Структурата на извадките (по признаците пол, образование, тип 
населено място, сфера на действие на организацията; размери на 
организацията) дават достатъчно основание за коректна сравнимост 
на данните от различните времеви точки. Това важи в по-висока 
степен за сравнението във времевите точки 2001, 2008, 2014 г. 

5. Възможните отговори са: 1 – много важно; 2 – важно; 3 – колкото 
важно, толкова и неважно; 4 – не е важно; 5 – никак не е важно. 

6. Доказателство е фактът, че в своята съвкупност тези характеристики 
на трудовата ситуация обясняват в значителна степен (около 80%) 
общата удовлетвореност / неудовлетвореност на заетите в 
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българските организации. Повече за факторите на трудовата 
ситуация – вж. (Фърнам, 2008; с. 431 и сл.). 

7. Във фиг. 2 е представена рангова подредба на изследваните фактори 
по години въз основа на сравняване на средните стойности на 
признаците (по години). 

8. И – по необходимост – с известна условност. 
9. Използваното „етикиране“ има основания при разглеждане на ранговия 

статус на изследваните фактори в рамките на целия динамичен ред (1995, 
2001, 2008, 2014); ако периодът се скъси (2001, 2008, 2014) част от 
изследваните фактори ще попаднат в друга група. 

10. Стойността на ранговия напредък / изоставане, изчислени по този начин, 
може да се различава от разликата между най-високия и най-ниския ранг 
(защото тук вземаме ранговото място в двата края на изследвания период). 
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Abstract. Communication barriers are an intrinsic characteristic of the intercultural 
communication process. The paper defends the thesis that the understanding about the 
difficulties in intercultural communication process is a component of the intercultural 
competence of international business professionals. On the basis of a literature review and 
analytical reasoning, the paper presents the difficulties in intercultural communication 
process and comments on their implications for the identity of the participants in the system 
of international business. An empirical study of the difficulties in the intercultural 
communication process among Bulgarian practitioners of international business is suggested 
as a future avenue for research. 
Keywords: intercultural communication, cross-cultural communication, international 
business, intercultural competence.  
 
1. Въведение 
       Общуването е основен компонент от системата на международния бизнес 
– това е централният, свързващ компонент; „лепилото”, което обединява 
останалите елементи на системата. Грешка е да се счита, че общуването е 
лесно, че то е „неработна дейност”. Общуването е област на знанието в 
международния бизнес, която като всички останали, изисква теоретична 
подготовка (обучение), практически действия (планиране, реализация, 
контрол) и нагласа (мотивация). Необходимо е навременно заделяне на 
ресурси – човешки, финансови, време - за качествено изпълнение на 
дейностите, свързани с общуването. 
       Общуването в международния бизнес е междукултурно общуване, т.е. 
общуване между представители на различни национални култури. Основата 
на междукултурното общуване се формира от пресичането между общуване 
и национална култура. Категорията национална култура се използва в 
различни области и форми на международния бизнес – управление на 
човешките ресурси, международен маркетинг, управление на международни 
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компании, смесени предприятия, международни сливания и придобивания,  
международни проекти. Познаването на теориите за културния фактор, на 
това как чуждестранните партньори мислят и разбират света има съществена 
роля за съвместното създаване на значения в процеса на общуване и 
следователно, за ефективното междукултурно общуване. Националната 
култура и националният език, като елемент на културата, на индивида 
нерядко го „подвеждат” да счита, че всички наоколо възприемат света по 
един и същи начин. Необходимо е преодоляване на културно програмирания 
светоглед. Необходим е преход от „метафората за тръбата”, според която 
езикът е осезаема материя и има неизменно, универсално значение навсякъде 
по света, към „инструменталната парадигма”, според която общуването 
изисква работа от всички участници в процеса [1]. Преминаването отвъд 
собствения културен мироглед и способността да се разбере светогледа на 
отсрещната страна е основно изискване за постигане на ефективно 
междукултурно общуване. 
       Предмет на настоящия доклад са трудностите в процеса на 
междукултурно общуване за целите на международния бизнес. Докладът 
систематизира трудностите в процеса на междукултурно общуване в 
практиката на международния бизнес. Защитава се тезата, че разбирането за 
трудностите в процеса на междукултурно общуване е елемент от 
междукултурната компетентост на участниците в системата на 
международния бизнес. Познаването на и разбирането за тези 
комуникационни бариери от страна на участниците в международния бизнес 
е фактор за успех в процеса на междукултурно общуване. Въз основа на 
литературен обзор и аналитични разсъждения, докладът осветлява актуалния 
дебат относно предизвикателствата в процеса на междукултурно общуване и 
коментира тяхното влияние върху идентичността на участниците в системата 
на международния бизнес. 
 
2. За ролята на културата в процеса на общуване в международния 

бизнес 
       ‘Междукултурно общуване’ е предпочитаният термин от редица 
изследователи за обозначаване на взаимодействието между индивиди, които 
са представители на различни култури [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. Основен 
фокус на междукултурното общуване е изучаване на влиянието на културата 
върху хората, върху техните действия, чувства, мисли, а следователно – и 
върху начина им на говорене и слушане.  Междукултурното общуване е 
процес на взаимодействие между хора с различен културен „запас”. 
Индивиди от различни култури се свързват един с друг при възникване на 
необходимост (проблем или възможност), което изисква общуване. Това 
общуване е междукултурно и налага императив за споделени разбирания, 
който цели да изгради разбирателство и взаимоотношения между хората. В 
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международния бизнес, междукултурното общуване би могло да се прояви в 
ситуации като: групово сътрудничество, взаимодействие между две страни 
/двама души, работа в чужбина. 
       Често в практиката на международния бизнес се проявява тенденция към 
етноцентризъм. Етноцентризмът се изразява в склонността да преценяваме, 
оценяваме и съдим другите култури в сравнителен план с нашата собствена 
култура, като считаме, че нашата култура е по-висша от останалите. От 
позициите на етноцентризма, една култура осмисля света около себе си въз 
основа на собствения си опит и приема, че всички останали възприемат света 
по същия начин. Преодоляването на критерия на собствената култура е 
функция на възпитаването на нагласата за разбиране на чуждите култури и 
въздържане от оценки спрямо собствените културни стандарти. Препоръката 
е културите да не се оценяват като „добри” или „лоши”, или една култура да 
се определя като „по-добра” от друга култура. Няма рецепта за ефективно 
междукултурно общуване. Успехът при междукултурните срещи е резултат 
от усърдна работа – предварителни проучвания, опит, културна 
чувствителност и емпатия. 
 
3. За трудностите в процеса на междукултурно общуване 
       Независимо от опита, подготовката, нагласите и мотивацията на 
участниците в системата на международния бизнес, бариерите в процеса на 
междукултурно общуване са негов неизменен елемент. Познаването на 
трудностите в процеса на междукултурно общуване е фактор, който 
съдейства за преодоляване или минимизиране на влиянието на тези 
своеобразни поведенчески „капани” в ежедневието на икономистите 
международници. 
       Как могат да бъдат систематизирани трудностите, с които участниците в 
системата на международния бизнес се сблъскват в процеса на 
междукултурно общуване? При това трудностите не на равнище конкретни 
работни задачи, а разгледани в дълбочина, т.е. източниците на препятствията 
за ефективно протичане на междукултурните срещи. Извеждат се три групи 
трудности в процеса на междукултурно общуване: (1) трудности на 
емоционално равнище; (2) трудности на поведенческо равнище; (3) 
трудности на когнитивно равнище [12]. 
 
3.1. Трудности пред процеса на междукултурно общуване на 
емоционално равнище 
       Едва ли процесът на междукултурно общуване би могъл да остане 
незасегнат от емоционалните реакции на хората, участващи в конкретна 
междукултурна среща. В случая се прави разграничение между 
емоционалните реакции на индивидите, от една страна, и междукултурните 
различия, свързани с емоциите (например, емоционално резервирани и 
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емоционално екпресивни култури, емоционални и неутрални култури), от 
друга страна. Емоциите присъстват неизменно при възникване на конфликти 
в процеса на междукултурно общуване. Те са основен компонент на 
реакцията на индивида, намиращ се под въздействието на културен шок. 
Емоциите съпровождат процеса на адаптация на индивида, който навлиза в 
ново културно обкръжение. Междукултурното общуване провокира както 
положителни, така и отрицателни емоции. Поради неопределеността и 
несигурността, характерни за междукултурните срещи, често отрицателните 
емоции надделяват над положителните. Сред често цитираните трудности 
пред процеса на междукултурно общуване на емоционално равнище са: 
неудобство, объркване, неспокойствие, свитост; индивидът има усещане, че е 
обект на атаки; умора, обезкуражаване, потиснатост, разочарование, 
смущение; самота, изолираност; страх; напрежение [12]. 
       Изследванията сочат, че по-голямо значение на емоциите отдават 
международници, които са работили в чуждо културно обкръжение за 
продължителен период от време (експатриатите) [12]. Това не е изненадващо: 
работата в чужбина предполага промени в живота на човек като цяло, които 
промени, обикновено са източник на стрес. Житейските промени са източник 
на стрес за индивида дори без наличието на междукултурен елемент. Новото 
културно обкръжение трудно се поддава на дешифриране и е трудно 
предвидимо. Културната дистанция наслагва допълнително стрес за 
индивида, предприел житейски промени. Неслучайно, емоционалното 
измерение е основна тема в литературата, посветена на културната 
адаптация. 
       Макар емоциите да се споменават почти два пъти по-често, като 
източник на трудности в процеса на междукулутрно общуване, от 
експатриатите в сравнение с останалите участници в системата на 
международния бизнес [12], не бива да се омаловажава факта, че всяка 
междукултурна среща може да провокира емоционални реакции у 
участниците в нея посредством културен шок или при възникване на 
конфликти, например. Емоционалните измерения на общуването са 
традиционен обект на литературата по междукултурно общуване. 
 
3.2. Трудности пред процеса на междукултурно общуване на 

поведенческо равнище 
       Сред често цитираните трудности пред процеса на междукултурно 
общуване на поведенческо равнище са: изграждане и поддържане на 
достойнството на индивида; начин на общуване; ритуалите в общуването; 
невербална и паравербална комуникация; изграждане на взаимоотношения. 
       Изграждане и поддържане на достойнството на индивида: 
Изграждането и поддържането на достойнството на индивида е идиоматичен 
превод на метафората ‘facework’, предложена от Goffman [13]. Основната 
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идея на ‘facework’ е да разкрие как социалното взаимодействие по време на 
общуване, включително междукултурно общуване, оказва въздействие върху 
идентичността на индивида. Masumoto et al [14] определят ‘facework’ като 
„комуникативните стратегии, които индивидът прилага за изграждане и 
поддържане на собственото си достойнство, както и за да подкрепи, насърчи 
или да предизвика достойнството на друг човек”. ‘Facework’ са мерките, 
които индивидът предприема за противодействие на заплахите срещу 
достойнството – неговото собствено достойнство или достойнството на 
другите – с цел съхраняване на равновесието в отношенията между хората, в 
съответствие със съотношението между техния социален статус. 
       Концепцията за ‘достойнството’ заема централно място в литературата, 
посветена на междукултурното общуване. Разбирането за и значението на 
достойнството, както и начините за неговото изграждане и съхраняване, 
показват различия в отделните култури. Цитатът по-долу е пример за 
трудностите, които тези различия създават в процеса на междукултурно 
общуване: „Когато правите бизнес с арабски бизнесмени, трябва да знаете, че 
те никога не трябва да претърпят пълна загуба. Ако Вашият арабски партньор 
загуби – печелите си враг. В същото време, Вие също не трябва да губите, 
защото ще изглеждате глупаво. Вие трябва да му позволите да спечели, но 
също така да се погрижите той да разбере, че Вие знаете, че той печели и че 
Вие не го мразите за това” [12]. 
       Brown [15] изяснява значението както на личното, така и на 
националното достойнство в процеса на междукултурните преговори: „Едни 
от най-неприятните проблеми, които възникват в процеса на преговорите са 
нематериалните аспекти, свързани със загубата на „достойнство”. В някои 
случаи, загубата на достойнство придобива толкова централно значение, че 
това води до разводняване на значението на материалните въпроси на 
преговорите и генерира разгорещени конфликти, които пречат на напредъка 
към постигане на споразумение и увеличават разходите за разрешаване на 
конфликти”. От позициите на разграничаването на националните култури на 
нискоконтекстуални и висококонтекстуални, въведено от Hall [10], 
концепцията за ‘достойнството’ има по-голямо значение за 
висококонтекстуалните култури.  
       Неефективност в общуването: Неефективността в общуването се 
изразява преди всичко в декодирането на полученото съобщение по различен 
от очаквания от изпращача начин. Вечното предизвикателство пред 
международника е да се убеди, че разбира какво има предвид неговия 
чуждестранен партньор, както и обратното. 
       Начин на общуване: Разнообразието от начини на общуване в различните 
култури е толкова голямо, че дори изготвянето на изчерпателно изброяване 
на възможните културни измерения е начинание, което трудно може да 
постигне категоричен успех. Едно от основните различия в начините на 
общуване е предложеното от Hall [10] разграничение между високо- и 
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нискоконтекстуално общуване, в зависимост от относителното значение на 
директността, експлицитната реч и на контекстуалните елементи, например, 
статус на събеседниците. Начините на общуване се различават и в 
зависимост от разположението им на континууми като: формалност – 
неформалност, йерархичност – егалитаризъм, емоционална експресивност – 
емоционална резервираност, задачи – взаимоотношения и други. Примерите 
по-долу илюстрират тези различия [12]. 
Израз на емоции: „За мониторинга на един доклад, който беше непълен, ние 
помолихме за среща с неговите автори. Двамата автори бяха възмутени, те 
възприемаха тази процедура като обида. И двамата произлизаха от 
йерархични и патриархални култури. Единият от тях удари по масата и заяви, 
че няма да отговаря на въпроси, другият – напусна стаята”. 
Ориентация към задачите срещу ориентация към 
взаимоотношенията:„Например, германците и швейцарците са обикновено 
изключително директни: ако имат да Ви казват нещо, те ще го направят дори 
да прозвучи обидно. Но те нямат нищо лично срещу Вас, те са си такива”.  
Отношенията между хората: „Бях шокиран, когато видях, че хората в 
автобуса седяха без да си говорят. В Чили хората си говорят без да се 
познават”. 
Линейност, ритъм на разговора, прекъсването: „Тя идва от култура, в която 
разговорът е много по-слабо линеен отколкото при нас. Във Великобритания 
изчакваме събеседника да направи пауза преди да започнем да говорим. 
Членовете на нейното семейство са много възпитани, но без колебание се 
прекъсват един друг – никой „няма думата”, така да се каже. Моето 
семейство няма нищо против това, но не след дълго аз започнах да се 
чувствам некомфортно”. 
Ритуали в общуването: Ритуалите в общуването са конкретни практики в 
общуването, дори определена хореография на поведение, които са 
специфични за дадена културна група. Например: „При командировката му в 
Япония, японските му партньори първоначално се опитаха да го „сплашат”. 
Когато преговорите започнаха, японците бяха трима или четирима срещу 
него, който беше сам, като постоянно се присъединяваха все повече японци. 
Понякога японците разговаряха помежду си на японски, въпреки че всички 
знаеха английски. Почерпиха го с алкохол, той прие, но пи малко. След 
няколко часа японците го приеха и започнаха да го уважават”; 
„...Англичаните изглеждат студени, затворени хора. В 17 ч. обаче те напускат 
работното си място и всички отиват в кръчмата, която е източник на живот: 
англосаксонците са разкриват пред халба бира, те стават себе си, захвърлят 
задръжките и стават мили”. 
Невербалната и паравербалната комуникация: Различията в невербалното и 
паравербалното поведение лесно може да предизвикат атрибутивни грешки, 
неодобрение, противопоставяне между хората тъй като декодирането им е 
често несъзнателно. Например: „Говоренето на висок глас, оживените 
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жестове с ръцете и мимики на лицето бяха сигнал за нежните тайландски 
жени, че като че ли не съм много добре „с главата” [16]. 
Изграждане на мрежа от взаимоотношения: Изграждането на мрежа от  
взаимоотношения се свързва най-вече с международниците, които прекарват 
по-дълъг период от време в чужбина, т.е. експатриатите. Социалната мрежа 
на индивида е важна за него както като система за логистична подкрепа, така 
и от психологическа гледна точка. Съответно, изграждането и развитието на 
мрежа от социални контакти в новото културно обкръжение е основна 
компетентност на експатриата. Например: „Междуличностните отношения 
изискват много усилия, защото швейцарците и германците са хладни народи. 
Всеки гледа собствения си живот, те не се чувстват задължени да ти 
помогнат да се чувстваш като у дома си”. 
 
3.3. Трудности пред процеса на междукултурно общуване на когнитивно 

равнище 
       Когнитивното равнище се изразява в мисленето, възприятието, 
разбирането, обяснението на междукултурните ситуации от страна на 
индивида. Основните трудности пред процеса на междукултурно общуване 
на когнитивно равнище са: допускане на атрибутивни грешки; справяне с 
когнитивния дисонанс; справяне с неопределеността; контролиране на 
стереотипи [12]. 
Допускане на атрибутувни грешки: Атрибутивното определяне е нуждата на 
индивида да разбира и обяснява това, което вижда. Да се опитва да декодира 
социалните ситуации е присъщо за човека. Когато се опитва да си обясни 
поведението на околните, човек търси причините във вътрешни фактори 
(например, намерения, вродени характеристики на индивида и други) – това е 
т.нар. диспозиционна атрибуция, или във външни фактори (например, 
елементи на контекста, култура и други) – това е т.нар. ситуационна 
атрибуция. Хората проявяват склонност към диспозиционна атрибуция за 
обяснение на поведението на околните, дори когато то може да бъде по-добре 
обяснено с действието на ситуационни фактори. Така се достига до 
допускането на атрибутивни грешки. Атрибутивното определяне е по-сложно 
в междукултурни ситуации, при които културните различия се възприемат 
като умисъл, намерение. Например, да считаме, че чуждестранният ни 
партньор, който пристъпва прекалено близо към нас, е агресивен, докато той 
просто е свикнал на по-къса дистанция в процеса на общуване. Например: 
„Мъжете се разхождаха, хванати ръка за ръка. Отне ми много време докато 
разгадая това поведение. Беше объркващо, особено в момент, когато се 
опитвах да установя контакти с местните хора. Постепенно, чрез наблюдение 
и изучаване на местния език, както и чрез натрупване на личен опит, разбрах, 
че това е свързано с доверието”. 
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Справяне с когнитивния дисонанс: Хората пристъпват към една ситуация с 
конкретни очаквания относно нейното развитие. В междукултурните 
ситуации обаче, в резултат на културните различия, хората често се 
разминават с очаквания от тях сценарий. Когнитивен дисонанс е 
разминаването между  очакваното и действителното развитие на ситуацията. 
Например: „Нищо, което видях не отговори на моите очаквания”; „Аз 
изпитах „културен шок” тъй като ирландците имат много по-силно развито 
семейно чувство от американците. Аз очаквах да бъдат същите като 
американците, защото също говорят английски”. 
Справяне с неопределеността: Междукултурните ситуации обикновено се 
характеризират с високи нива на неопределеност поради разнообразието от 
гледни точки, от начини на общуване и други. Например: „Културен шок 
означава да попаднеш в ситуация, с която не си се сбъсквал до момента. Това 
е нещо ново. Човек трябва да анализира поведението си в нови ситуации, за 
да се научи да се въздържа от свръх реакция към културни различия, които 
той възприема като необичайни”. 
Контролиране на стереотипи: Употребата на категории, обобщения и 
стереотипи е част от естественото когнитивно функциониране на човека. 
Това са несъзнателни когнитивни феномени – човек не осъзнава, че това, 
което мисли за другия, е не толкова присъща характеристика на другия 
човек, колкото резултат от нашите мисловни процеси. Придържането към 
категории и стереотипи може да доведе до закостенялост при постъпването 
на нова информация и до затваряне към другия. Също така, в процеса на 
общуване, стереотипите често се оказват самоизпълняващи се предсказания, 
което от своя страна, още повече затвърждава предубежденията.  
 
4. Заплахите пред идентичността на участниците в системата на 

международния бизнес 
Идентичността е основна категория в теориите за междукултурно 

общуване. Динамиката на идентичността на индивида едновременно влияе 
върху и изпитва въздействието на процеса на междукултурно общуване. Т.е., 
трудностите на емоционално, поведенческо и когнитивно равнище в процеса 
на междукултурно общуване рефлектират върху идентичността на 
участниците в системата на международния бизнес – както върху 
колективната идентичност (която е функция на вътрешните групи), така и 
върху персоналната  идентичност на индивида (характеристиките на 
индивида, които го определят като уникален). В литературата отсъства 
консенсус за изчерпателно изброяване на потенциалните заплахи пред 
идентичността на участниците в международния бизнес, които 
междукултурните срещи могат да провокират. Някои от тях са:  
Заплахи към онтологичната и към прагматичната функция : Camilleri [17] 
разграничава онтологичната от прагматичната функция на идентичността. 
Онтологичната функция се изразява в придаване на значение на света, в 
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разбирането на основните начала за света. Застрашаването на онтологичната 
функция поставя под въпрос разбиранията на индивида за света, нарушава 
чувството му за приемственост и цялостност. Прагматичната функция е 
относно социалната свързаност, относно изграждането на връзки със 
социалното обкръжение. Обикновено, навлизането в една култура 
(национална, професионална и други) задоволява едновременно и двете 
функции. В междукултурни ситуации обаче двете функции може да са 
разнопосочни – задоволяването на едната да е за сметка на другата.  
Заплахи към културната идентичност: Неприемането, липсата на 
положително възприятие на определена културна принадлежност 
(национална, етническа, субкултура и други) е заплаха пред социалната 
идентичност на индивида. Тази заплаха се проявява посредством действието 
на стереотипи, предразсъдъци и открита дискриминация.  
Заплахи пред професионалната идентичност: По административни или 
просто по субективни причини, професионалните знания, опит, постижения 
на представител на чужда култура, може да не бъдат признати и оценени по 
достойноство в новото за него културно обкръжение. Заплахи към 
професионалната си идентичност по-често изпитват представители на 
държави с по-слабо развити икономики при взаимоотношенията си с 
представители на икономически по-напреднали държави.  
Заплахи към персоналната идентичност:Персоналната идентичност е 
застрашена, когато човек не бива възприеман като отделен индивид, а 
единствено като член на определена група. В този смисъл, човек губи своята 
индивидуалност и уникалност. Например: „Не чувстваш да те възприемат 
като отделен човек, а просто като италианец”. 
       Процесноориентираният модел за междукултурно общуване има 
съществени приноси за осмисляне на динамичната природа на 
междукултурните срещи. Като процес на взаимодействие, общуването е 
източник на промени във възприятията и разбиранията на участниците в 
него. Бариерите в процеса на междукултурно общуване са неизменен негов 
компонент. Разбирането за трудностите на емоционално, поведенческо и 
когнитивно равнище е фактор са ефективно общуване от страна на 
участниците в системата на международния бизнес. 
 
5. Заключение 

Постигането на ефективно междукултурно общуване за целите на 
международния бизнес, изисква съзнателно осмисляне на собственото 
комуникационно поведение, целенасочено обучение и разбиране за 
процесите на общуване в международно обкръжение. Неизменен компонент 
на процеса на междукултурно общуване са бариерите, които препятстват 
плавното му протичане. Настоящият доклад е опит за систематично 
представяне на тези бариери. Доколкото междукултурното делово общуване 
е преди всичко  практически ориентирана интердисциплинарна област в 
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международния бизнес, авторът се надява систематичното представяне на 
трудностите в процеса на междукултурно общуване да подпомогне 
подготовката на съвременните международници за целите на активното им 
участие в практиката на международния бизнес. Следващият етап в 
изследването си върху междукултурната проблематика за целите на 
международния бизнес, авторът възнамерява да посвети на емпирично 
проучване на трудностите в процеса на междукултурно общуване сред 
български участници в системата на международния бизнес. 
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Abstract. Different models of professional boundaries violations are presented in this 
paper. Some categories of boundaries are considered and discussed. A differentiated 
approach to violating behaviour assessment in the organization is proposed. Relevant 
semantic names are introduced according to the meaning and wrongdoing of violating 
behaviours. 
Кеуwords: professional boundaries, violations, academia, management  
 
1. Въведение. Професионални граници на работното място 

Професионални граници на работното място  се отнасят до правилата, 
които установяват професионалните отношения като съществени и 
първостепенни и ги разграничават от други видове отношения между 
колегите в професионална среда [ 1].  

Съществуват различни разбирания за допустимостта на определени 
поведенчески прояви в зависимост от характеристиките на професионалната 
сфера на труд. Професионалните граници също така имат за цел да поставят 
ограничения и ясно да дефинират отношенията между организацията от една 
страна и служителите й, от друга. Границата е „динамична линия”, а 
нарушаването й е равнозначно на непрофесионално, неетично поведение и 
злоупотреба с власт [2]. 
 
2. Различни контекстуални модели на нарушаване на професионални 
граници 

Ще бъдат разгледани особеностите на управление на професионални 
граници в три различни контекста – здравно-терапевтичен, академично-
преподавателски и мениджърски. Стандартите на поведение, които са 
приемливи и които се санкционират в различен професионален контекст, се 
различават в етически, правен и политически смисъл. 

2.1. Нарушаване на професионални граници в отношенията при 
консултиране 
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„Професионалните отношения в консултирането са терапевтични 
отношения, във фокуса, на които са здравето и здравните нужди на клиента. 
Това поставя нуждите на клиента на първо място и преди всичко” [2, р.1]. 

Когато проблемът за управлението на професионалните граници се 
разглежда в контекста на един континуум, по средата на който се намират 
балансираните отношения между две страни, то в единия край на континуума 
са крайностите свързани с физически и емоционално оскърбителното 
отношение към клиента като етикетирането му или отказа да бъде обслужен 
/неангажираност/, а на другия са тези взаимодействия свързани с прекалената 
ангажираност с клиента /фиг.1/ [Kendall, M. et al., 2008, цит.по 3]. 
 

Прекалена 
близост 

Нарушаване
на границите

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ
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самоконтрол,
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усещания, 
свързаност 

Сексуални и 
несексуални 

граници

Дистантни 
отношения

Повърхностн
и отношения, 

липса на 
емпатия, 

неангажиран
ост, отказ от 
обслужване

 
 

Фиг. 1. Професионални граници в отношенията на консултиране 
 

Правилното управлението на границите помага на терапевта да „е 
навигатор на” равнището на близост и дистанция в терапевтичните 
отношения с клиента и да преживява усещане за професионален интегритет. 
Това често е резултат от умело търсене на „златната среда” в професионално-
клиентските отношения. От друга страна, прекалената дистанцираност на 
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терапевта също не е препоръчителна, тъй като го възпира да осигури 
необходимата близост, подкрепа и менторство. Управлението на границите 
от страна на терапевта се отнася до самоконтрол и осъзнаване на собствените 
емоции, убеждения и телесни усещания. 

„Размиването” на границите се отнася до „сивите зони” на 
професионалните отношения. Преминаване на границите /boundary 
crossing/ са такъв тип отношения, които се отклоняват от традиционните 
медицински отношения, но не причиняват вреда на пациента, нямат 
експлоатационен характер и понякога дори могат да допринесат за лечението 
/фиг.2/. Нарушаването на границите /boundary violation/ се отнася до всяко 
целенасочено поведение на терапевта, което „изкривява” природата на 
терапевтичните отношения /фиг.2/. Тези изкривявания се случват, когато 
субективния интерес на терапевта, който не е в пряка връзка с 
терапевтичните цели, измества професионалния му ангажимент към 
благополучието на клиента. В повечето случаи преминаването на границите 
от страна на терапевта започва с добри намерения. Понякога лекуващите са 
много загрижени и прекалено „включени“ в отношенията, така че границите 
на ролята се размиват [3].    

ПРЕМИНАВАНЕ И НАРУШАВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Поведение  на 
терапевта, 
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от нормата

Нарушаване на 
границите 
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violation /

Нарушаване 
на сексуални 

граници в 
отношенията

Сексуален 
тормоз

Сексуална 
експлоатация

Нарушаване на 
ролеви граници и 

“конфликт на 
интереси”
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вреда на пациента 
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Фиг. 2. Преминаване и нарушаване на професионални граници 
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2.2. Нарушаване на професионални граници в академичен контекст 
Смята се, че професионалните граници, очертаващи отношенията между 

академичния състав и студентите, не са ясно артикулирани в нормативната 
уредба и в неписания код на университетите. В отношенията между 
преподавател и студент, подобно на отношенията между терапевт и клиент, е 
налице властова асиметрия, което поставя студента в риск от експлоатиращи 
отношения. Установяването на отношения със студентите, базирани на 
необходимостта от съветване, даване на инструкции и менторство са сфери, в 
които е налице потенциал за нарушаване на границите. 

С изключение на сексуалните отношения и сексуалния тормоз, които 
обикновено се посочват от някои /но, не от всички/ университети, липсват 
насоки, които да обясняват  преминаването или нарушаването на 
професионалните граници, както и потенциалното им влияние върху 
отношенията между преподавател и студент. Също така, не е ясно и липсва 
консенсус кое по същество представлява нарушаване и преминаване на 
границите в академичен контекст. Трудността в определянето на поведенията 
и взаимодействията, отнасящи се до преминаване и нарушаване на границите 
се обуславя от множеството различни роли, които преподавателите играят, 
изпълнявайки професионалните си задължения [1].  

В университетска среда преминаването на границите се случва тогава, 
когато преподавателите се ангажират във взаимодействия със студентите, които 
са извън традиционната им академична роля. Става дума за отношения, 
възникващи на приятелска и лична основа, както и съвместно участие в 
социализиращи дейности /като посещения на кино, на парти, нощен клуб, 
покани за обяд и вечеря, които нямат отношение към работата/, поддържане на 
финансови отношения със студенти /правене на подаръци на студент, даване и 
вземане пари назаем, получаване на скъпи подаръци от студент, установяване на 
бизнес отношения със студенти – продаване и купуване на предмети/, 
поддържане на прекалено къса дистанция със студент /приемане на обръщения 
по малко име, съветване на студент за личните му отношения, отговаряне на 
обаждания от домашен телефон, по въпроси извън работата/. Обикновено 
двойствените отношения са проблематични, тъй като влияят върху 
професионалната обективност във възприемането и оценяването на студента [1]. 

 
2.3. Очертаване на професионални граници в организационен 

контекст 
В бизнес организациите като цяло, правото на частен живот на всеки 

служител се толерира в по-голяма степен, отколкото в публичния сектор. 
Някои изследвания установяват, че в организациите с нестопанска цел по-
често се дискутират ключови етични въпроси, а държавните организации са 
тези, в които ръководителите най-често не реагират на нарушенията. 
Емпиричните проучвания по проблема показват, че голяма част от 
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служителите не са запознати с формалните механизми при неспазване на 
етичните въпроси и процедури в организацията [4].  

В корпоративния свят се проявяват различни типове поведение на 
нарушаване на границите, поради което е необходимо тяхното 
диференциране. Проблематичността на дадено поведение и начина, по който 
то се оценява в бизнес контекст обаче, за разлика от предходните две сфери 
/здравно-консултантска и академична/ е по-скоро контекстуален въпрос.  
Неговата преценка трябва да се базира върху сложна система от 
взаимодействащи си фактори. Историята на компанията, типа лидерство, 
политиката на компанията и организационната култура са онези променливи, 
които определят начина, по който дадено поведение на работното място се 
оценява. 

На схемата по-долу са представени шест типа граници в организационен 
контекст, свързани с проявлението и същността на различни роли, както в 
организацията, така и извън нея – мениджър, експерт, подчинен, клиент, 
бизнес партньори. На всяко от тези шест равнища възникват определени 
предизвикателства за оптималното функциониране на границите и възникват 
явления на нарушаването им като деструктивно лидерско поведение и 
контрапродуктивно организационно поведение [5]. 

 

 
 

Фиг. 3. Видове граници в организационен контекст 
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3. Категоризиране на явлението нарушаване на професионални граници 
Нарушаването на професионалните граници се категоризира в две 

големи групи: нарушаване на сексуални и нарушаване на несексуални 
граници в отношенията. Вторите се отнасят най-вече до нарушаване на 
ролеви граници и “конфликт на интереси” в професионалните отношения. 

3.1. Нарушаване на сексуални граници 
Нарушаването на сексуалните граници се разделя на две категории, като 

класификацията се базира на начина, по който те се дефинират от закона, 
етичните кодове и институционалната политика. Двете групи се обозначават 
като сексуален „тормоз” и неуместно /експлоатиращо/ сексуално поведение.  

Явлението сексуален тормоз  се дефинира от федералния граждански съд 
на САЩ (Rutter, 1997, цит. по 6, с. 87) като свързано със сексуалността 
поведение, което е нежелано и към което някой бива подтикван като условие 
за институционален статус /оценки, кариерно развитие/. Сексуалният тормоз 
включва също така и полова дискриминация, създаваща враждебна 
атмосфера на работа. Сексуалният тормоз и сексуалната експлоатация са 
феномени, които се дефинират като случващи се в основани на доверие 
отношения, в които един човек има задължението да „обслужва” и да 
осъществява услуги за другия. Тук могат да се причислят професионалистите 
по здравни грижи, адвокати, учители, свещеници.  

3.2. Нарушаване на ролеви граници и “конфликт на интереси” 
Поддържането на „двойствени“ отношения в контекста на упражняване 

на професионалната роля също се счита за нарушаване на професионалните 
граници. Етичните стандарти, както на психологията, така и в социалната 
работа и медицината адресират този тип нарушения, тъй като често те са  
предшественик на преминаването на сексуалните граници в професионалните 
отношения. Примери за несексуално преминаване на границите е 
разкриването на лични проблеми, „размиването” на професионални и лични 
роли, даването и получаването на подаръци, както и определянето на 
любимци и предпочитани хора. Нито едно от тези неща не е винаги 
неправилно от законова и етична гледна точка. Въпреки това, е необходимо 
да се вземе в предвид потенциалното влияние на подобен род отклонения от 
нормите върху авторитета на професионалната роля. Въпросът, който е 
коректив в подобни случаи, е: „Чии потребности се задоволяват с едно или 
друго действие или поведение?“ (6, с.88), както и  „Какво е потенциалното 
влияние на случващото се върху организационната култура?” . 
 
4. Нарушаване на сексуални граници  в организационен контекст  

Драстичните промени в социалните норми, както и огромния 
технологичен прогрес в голяма степен променят редица аспекти на 
професионалния и личния живот. 

Социалният договор между служителите и организациите в днешния 
корпоративен свят се е променил драстично. Съвременната, базирана на 
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знания икономика е основана на нов тип социално споразумение между 
служител и работодател, в сравнение с изминалите десетилетия. Днес 
служителите възприемат работата като мрежа за социална подкрепа и 
свързаност, а на трудовото битие се преписва значимост, както никога преди 
това. За много хора работата е основен източник на социално влияние и 
удовлетворение. На модерният служител обикновено се приписват 
характеристики като предприемчивост, образованост, креативност, 
насоченост към социална свързаност и работа в екип. Смята се, че очакването 
за удовлетворителни отношения на работното място все по-често е 
предпоставка за неговия професионален избор.  

Работното място предоставя на съвременния служител различни 
възможности за създаване и управление на отношенията му. Въпросът за 
сексуалното поведение на работното място следва да бъде поставян и 
дискутиран, поради количеството  време, което човек прекарва там. Друг 
интересен факт се отнася до статистиката, че 70% от интернет трафика на 
възрастни хора се осъществява не през вечерите и уикендите, а през 
делничните дни от 9 до 17ч.. И така, възниква въпросът: Кога нарушаването 
на сексуалните граници в организацията е проблематично? Според Дж.Силс 
[7] сексуалното поведение на работното място или нарушаването на 
сексуалните граници може да бъде проблематично, тъй като: 

• Подкопава устоите на организационната култура.  
За много индивиди стимул за работа е не конкретната организация, 

организационната култура като носител на модели на поведение, стандарти 
за постигане и интерпретация на значения и прояви. Също така е от значение 
способността на човек „да пасне“ на неписания код на поведение в 
организацията. 

Чести следствия от нарушаването на сексуалните граници в 
организацията са липса на обективност, проява на „двоен стандарт“ в 
отношението към служителите. Друг проблем е подозрението и усещането на 
наблюдателите и засегнатите за злоупотреба с фирмено време и ресурси. 
Подобни явления като цяло подкопават климата на доверие, фокуса и 
стремеж към майсторство на служителите, от които продуктивността на 
организацията зависи. 

• Заплашва ефективността на организацията. 
Според Еж.Нилс три основни неща заплашват ефективността на 

организацията - възможността за злоупотреби /материални и нематериални/, 
възможността за обединения /коалиции/, и възможността за разсейване от 
целите и задачите. Колеги,  които  са „двойка“ променят властовия баланс в 
екипа.Те имат възможността да са единодушни при гласуване или да се 
подкрепят взаимно. Личните връзки често прерастват във възможности за 
политическо единение.  
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5. Диференцирана  оценка на поведението, нарушаващо сексуалните 
граници в организацията 

Опит за адекватна диференцирана оценка на сексуалното поведение на 
работното е въвеждането на континуум, определящ поведението като 
безобидно или злокачествено, в зависимост от неговото въздействие и 
последствия. За професионалистите в сферата на човешките ресурси е важно 
разграничаването на три понятия  - безпокойство /“сoncern”/, затруднение, 
/“issue”/  и проблем, поради риск от противозаконно поведение 
/“problem”/ [8].  

“Concern” е поведение, което се възприема като дразнещо и 
нежелателно, което човек не би искал да присъства на работното място като 
изпращане на персонални мейли, разискващи собствените сексуални 
проблеми, завоалиран сексуален разговор, съблазнително облекло, което е на 
границата, но и не я преминава.  

 An “issue” е ескалиращ въпрос, който се повтаря и който може да стане 
проблем, ако не се адресира и не се проведе формален диалог с причинителя 
на проблема относно повторяемостта на определено нежелано поведение от 
негова страна /компютърен екран със сексуално значение, флиртуване, 
предложения за срещи и мейли за парти, които са непоискани.  

 A “problem” е очевиден модел на поведение, което влияе върху 
възможността на служителя да упражнява предписаната професионална роля. 
Става дума за прояви, нарушаващи определени разпоредби на закона като 
отправяне на сексуални предложения, унизяващи личността сексуални 
коментари, очакване „благосклонността“ на някого като условие за това да 
получи работа или да напредне в нея. Тук се причисляват също явленията 
сексуална инсинуация и коментари, прегръдки, натрапчив очен контакт.  

Посочените по-горе семантични разграничения показват, че значимостта 
на неприемливото поведение на работното място варира и неговата оценка 
следва да бъде диференцирана. Също така интерпретацията на изброените 
по-горе поведения може да е различна в зависимост от културата, ето защо 
една тясна дефиниция на поведенческите прояви на служителите, която да е 
приложима във всеки случай не би била удачна. 

 
6. Модел за оценка поведение, нарушаващо професионалните граници в 
организацията 

Някои нарушения могат да бъдат отстранени с помощта на минимална 
консултация и разговор, но има и такива, които изискват незабавни 
мениджърски действия. Тук липсват солидни правила, които да се следват, но 
предложения по-долу модел може да е добър ориентир за степента на 
значимостта на проблемното поведение [8]. Алгоритъмът от въпроси цели да 
осветли множество факти, които да разкрият релевантна информация, въз 
основа, на която адекватно да се диференцира и оцени поведението.   
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1. Честота на поведението: Колко често и в какъв контекст се проявява 
поведението. Това устойчиво поведение ли е или изолиран случай? 

2. Сила на поведението: Какви типове поведение се включват? 
Активността взаимна и реципрочна ли е или е едностранна? Как това 
рефлектира на върху всички останали страни, съпреживяващи проблема и 
върху цялата организация? Произтичат ли някакви физически и 
психологически заплахи за някого? 

3. Степента на заплаха: В каква степен е налице нарушаване на 
границите? 

Може ли проблемното поведение да бъде квалифицирано като сексуален 
тормоз? По отношение на последния въпрос, трябва да бъдат отчетени два 
аспекта: 

1. Ако индивидът съобщава, че е притискан към определено поведение 
като условие за неговото назначаване или израстване в професията? 

2. Ако съгласието на потърпевшия индивид с поведението на другия, 
става база за вземане на решения за неговото назначаване или за други 
свързани с професията решения? 

3. Налице ли е оплакване на друг служител във връзка с въпросното 
поведение и ако това е така, съществуват ли перцепции за поведението като 
заплашващо и враждебно. 

4. По какъв начин поведението влияе на работното представяне? 
Поведението влияе ли върху някакви специфични аспекти на ролево 
поведение или очаквания, свързани с работата. 

• Какви специфични проекти, задачи и отговорности не са извършени 
и от кога датира  проблема? 

• Има ли оценка на представянето и какво влияние има поведението 
относно постигането или непостигането на определени цели? 

• Въпросното поведение влиза ли в разрез с някакви аспекти на 
длъжностната характеристика? 

5. Поведението нарушава ли политики и процедури на компанията?  
Мениджъртие трябва да оценят дали служителя е получил адекватен 

тренинг в организационните политики, свързни с подобно поведение 
/сексуален тормоз, употреба на интернет/. Обикновено правилното 
провеждане на тренинга изисква и подписани форми на съгласие, които да го 
доказват. Трябва да се вземе предвид следния въпрос при оценяване: 

• В каква степен е нарушена специфичната политика? 
• Как компанията е разрешавала подобни инциденти?  
6. Демонстрира ли човек самосъзнание за проблематичността на 

поведението си? До каква степен индивидът съзнава проблема и има ли 
интерес да го адресира? 
5. Заключение 
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Имайки в предвид сериозните последствия за „стейкхолдърите“ от  
нарушаването на професионалните граници е особено важно организациите 
да развиват политики, процедури и образователни мероприятия,  които да 
осъществяват превенция на нарушаването им. Те трябва да бъдат основани 
на данни от емпирични проучвания по проблема, макар и да няма достатъчно 
валиден и надежден инструмент или скала, с помощта, на които да се 
осъществят подобни изследвания. „Запасяването“ на организацията с 
работещи етични организационни стратегии е един от начините да се 
противодейства на поведението на нарушаване на професионални граници в 
организацията. Съществуващите в практиката етични дилеми са различни и 
специфични в зависимост от професионалния контекст и трудно могат да се 
правят обобщения. Въпреки това познаването на видовете професионални 
граници, техните различни равнища на проява в организацията и 
диференцираните начини на оценка на поведението на служителите, 
нарушаващи професионални граници, е необходим аспект на съвременната 
мениджърската компетентност. Тя се отнася до управлението на 
междуличностните отношения в организацията и поддържането на 
ефективни етични стандарти на поведение. 
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Abstract. The article deals with the legal arrangement of the protection of whistleblowers. 
It specifies the key issues that have to be legally regulated in order to guarantee the free 
exercise of the public-interest disclosures. The article discusses the main relevant 
international acts as well as the general Bulgarian legislature. It examines closely the 
administrative practice in Bulgaria and points out the good and weak points of the present 
situation. At the end it is proposed to adopt a Whistleblowers Protection Act. The subject 
matter and the scope of the Act are outlined here.  
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1. Въведение 

Една от иманентно присъщите функции на държавата е да осъществява 
контрол за спазване на законодателството чрез специално създадени за това 
органи. Важен елемент в съвременната политика за реализиране на тази 
функция, е включването на гражданите чрез  правнорегламентирано 
производство за разглеждане на сигнали.  Традиционно подаването на 
сигнали се свързва с нередности в дейността на публичната администрация 
като проявна форма на обществен контрол. До промяна в това разбиране 
доведе приетият в САЩ през 2002 г. Закон  Сарбан-Оксли [9], който 
задължава публичните компании да въведат процедури, позволяващи на 
техните служители да сигнализират за нарушения и злоупотреби с власт. По 
този начин подаването на сигнали придоби значение освен за публичната 
администрация и за частния сектор. 

Подаването на сигнал винаги крие риск от обратна репресивна реакция. 
Поради това защитата на лицата, които подават сигнали, представлява 
съществен компонент от системата за разглеждане на сигнали. Целта на тази 
защита е да насърчава подаването на сигнали чрез правни разпоредби, които 
гарантират, че срещу подателите няма да се предприемат неблагоприятни 
ответни действия, а ако такива бъдат реализирани, лицата, които са ги 
извършили ще бъдат санкционирани, като подателят на сигнала ще бъде 
обезщетен за претърпените вреди.  

Същевременно е необходимо да се обърне внимание на няколко 
съществени проблема, които са пряко свързани със защитата на подателите 
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на сигнали. Преди всичко следва да бъдат отчетени опасенията от 
злоупотреба с правото да се подават сигнали. Това изисква 
добросъвестността на лицето, което подава сигнал, да бъде поставено като 
категорично  условие за ползването на правната защита. В тази връзка 
правната уредба е необходимо да съдържа ясни правила за доказването на 
добросъвестността – чрез въвеждане на презумпция за добросъвестност или 
чрез правилата за тежест на доказване. Друг проблемен въпрос е намирането 
на баланс с разпоредбите за защита на информацията и на личните данни, 
доколкото сигналът може да съдържа данни, за разгласяването на които се 
носи юридическа отговорност.  Не на последно по важност място, при 
защитата на лицата, които подават сигнали, се поставя и проблема за 
конкуренцията между задължението за лоялност към работодателя и правото 
за подаване на сигнал. Тук, както и при защитената информация,  следва да 
се прилага принципа за примата на обществения интерес, в чиято защита е 
подаден сигнала. 

Въз основа на гореизложеното, може да се направи извода, че за да бъде 
ефективна защитата на лицата, които подават сигнали, правната уредба 
следва да съдържа дефиниция за „неправомерни действия“, ясни изисквания 
по отношение на подателите, при наличието на които се предоставя защита, 
процедури за проверка на сигнала, които гарантират  конфиденциалност, 
забрана за търсене на наказателна, дисциплинарна или гражданска 
отговорност при добросъвестно подаден сигнал, право на обезщетение за 
претърпените от подателя вреди, както и  реализиране на юридическа 
отговорност за лицата, предприели действия срещу подателя.  
 
2. Правна уредба на защитата на лицата, които подават сигнали 
2.1. Международни актове 

Като страна по редица международни конвенции РБългария е задължена  
да приеме правни разпоредби, гарантиращи защита на подателите на сигнали. 

Базисно значение за правната защита на лицата, които подават сигнали 
има Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, 
която като прогласява  правото на свобода на изразяването на мнения (чл.10), 
посочва неговото съдържание (свободата да се отстоява мнение, да се 
получава и разпространява информация и идеи без намеса на държавните 
власти) и очертава границите на тези свободи (чл.10,ал.2). Доколкото 
подаването на сигнал е начин за разпространяване на информация, правилата 
на тази конвенция следва да се прилагат и за подаването на сигнали, като от 
особено значение е проблемът за разгласяването на защитена информация. 

Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу 
корупцията и Наказателната конвенция на Съвета на Европа за борба с 
корупцията, които имат наказателно-правен контекст, изрично посочват 
мерки за осигуряване на ефективна защита при опасност от отмъщение или 
сплашване на свидетели и експерти в наказателното производство, които 
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дават показания за престъпления, както и ако е необходимо, на роднини и 
други техни близки. 

В същия аспект е и Гражданската конвенция на Съвета на Европа за 
борба с корупцията, която в чл. 9 предвижда задължение за приемане на 
законодателство, съдържащо подходяща защита срещу всякакви неоправдани 
санкции спрямо служители, които имат достатъчно основания да подозират 
извършването на акт на корупция и добросъвестно уведомяват за това.  

Безспорно значение за защитата на подателите на сигнали има и 
Конвенция № 158 на Международната организация на труда относно 
прекратяването на трудовите правоотношения [10], в чийто чл. 5 са 
посочени обстоятелства, които не могат да представляват действително 
основание за прекратяване на трудовите правоотношения. Сред тях е 
подаването на жалба или участието в производство против работодателя по 
твърдение за закононарушение или сезиране на съответните 
административни органи. Тази Конвенция не е ратифицирана от РБългария. 

Сред релевантните международни актове непременно следва да се 
отбележи Резолюция 1729 (2010) на Парламентарната асамблея  на 
Съвета на Европа за защита на лицата, които подават сигнали [7]. С нея  
Асамблеята приканва всички държави-членки да преразгледат своето 
законодателство относно защитата на лицата, подаващи сигнали и да 
разработят адекватна правна рамка, съобразена със следните принципи: 

• всеобхватност на законодателството, което да предоставя защита 
на всеки, който добросъвестно подава сигнал срещу незаконни действия, 
както в публичния, така и в частния сектор. Съобразно този принцип се 
препоръчва да се кодифицират относимите въпроси в областта на трудовото 
право (защита срещу уволнение, поради подаване на сигнал), на 
наказателното право и процес (защита срещу наказателно преследване за 
клевета или нарушение на служебна или търговска тайна, както и защитата 
на свидетели) и на медийното право (защитата на журналистическите 
източници). 

•  осигуряване на безопасна алтернатива на мълчанието чрез 
вътрешни процедури за сигналите, които да гарантират, че те са надлежно 
разследвани; запазване в тайна самоличността на подалия сигнала; прилагане 
на обезпечителни мерки, които да забраняват неблагоприятно третиране на 
подателя до приключване на проучването на сигнала; разглеждане на 
подателя на сигнала като добросъвестно лице, при условие че то е имало 
основателни причини да смята, че оповестената информация е вярна; 
предвиждане на мерки за тези, които извършват актове на отмъщение вкл. 
насрещни искове от подалия сигнал за вреди, отстраняване от длъжност на 
лицата, предприели репресивни мерки, както и задължение за работодателя 
да докаже, че всички мерки, взети в ущърб на подателя, са били мотивирани 
от съображения, които не са свързани с подаването на сигнала.    
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•  наблюдение и оценяване на прилагането на законодателството 
Изпълнението и въздействието на съответното законодателство за 
ефективната защита на лицата, подаващи сигнали, трябва да се наблюдава и 
оценява на редовни интервали от време от независими органи.  

От анализа на посочените международни актове може да се направи 
извода, че по-голяма част от тях съдържат разпоредби за защита на 
подаващите сигнали в контекста на реализиране на наказателна отговорност. 
Въпреки това, разгледаните актове са надеждна основа за развитие на 
защитата на лицата, които подават сигнали и на плоскостта на 
административното и трудовото право, а Резолюция 1729 (2010) на 
Парламентарната асамблея  на Съвета на Европа формулира изключително 
важни принципи за цялостно усъвършенстване на националните 
законодателства. 
2.2. Конституционна и законова уредба в България 

Както правната доктрина [5], така и практиката на Конституционния съд 
[1], разглеждат подаването на сигнали като конкретизация на прогласените от 
Конституцията права на гражданите -  правото да се изразява и 
разпространява мнение (чл.39) и правото на жалби, предложения и петиции 
до държавните органи (чл. 45). В контекста на защитата на лицата, подали 
сигнали, това е ключово важно, тъй като обосновава тезата, че не може да се 
търси отговорност за това, че някой е упражнил основно свое право, 
гарантирано от Конституцията. 

В Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е 
регламентиран редът, по който се разглеждат сигналите, подадени до 
административни или други органи, които имат публичноправни функции. 
Тези правила се прилагат, доколкото в специален закон не е предвидено 
друго. Съгласно чл.107, ал. 4 АПК сигнали могат да се подават за 
злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или 
общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни 
действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в 
съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени 
интереси, права или законни интереси на други лица. Съобразно тази 
легалната дефиниция за сигнал може да се направи извода, че реда на АПК се 
прилага само за публичната администрация.Член 108, ал. 2 АПК постановява, 
че никой не може да бъде преследван само заради подаването на сигнал при 
условията и по реда на тази глава. Тази изключително обща формулировка 
дава възможност от една страна да бъдат обхванати многообразни форми на 
ответни реакции спрямо подателите на сигнали, но от друга страна крие 
опасност от произволни тълкувания при правоприлагането, което създава 
съмнения за ефективността на предоставената защита. Предвидено е и 
задължението организацията на работата със сигналите да се определя в 
устройствените правилници на отделните администрации, където би 
следвало да намери място и уредба относно защитата на лицата, подали 
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сигнали (чл. 110, ал.1 АПК). АПК не съдържа изрични разпоредби относно 
начините, по които се гарантира поверителността на данните за лицето, 
подало сигнал. 

На плоскостта на административното право са и разпоредбите на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), 
които регламентират няколко аспекта на защитата на лицата, подали сигнали 
за конфликт на интереси. Предвидени са задължения за разглеждащите 
сигналите, да не разкриват самоличността на подателя, да не разгласяват 
фактите и данните, които са им станали известни във връзка с проверката, 
както и да опазват поверените им писмени документи от неразрешен достъп 
на трети лица. За неизпълнение на тези задължения е предвидена 
административно-наказателна отговорност – глоба. Като превантивен способ 
срещу преследване на подателите на сигнал, законът изисква лицата, на 
които е възложено неговото разглеждане, да предлагат на съответните 
ръководители предприемането на конкретни мерки за опазване 
достойнството на подалия сигнала, включително мерки, предотвратяващи 
действия, чрез които му се оказва психически или физически тормоз. 
Регламентирано е и правото на иск за  обезщетение за претърпените 
имуществени и неимуществени вреди на лице, което е уволнено, преследвано 
или по отношение на което са предприети действия, водещи до психически 
или физически тормоз, заради това, че е подало сигнал. Макар и да съдържа 
по-детайлна регламентация, уредбата в ЗПУКИ е приложима само за 
подателите на сигнали за конфликт на интереси в публичния сектор, а не и за 
други хипотези на сигнализиране за незаконни действия. 

Релевантни разпоредби за защитата на подателите на сигнали се 
съдържат и в Закона за администрацията (ЗА).  Член 46  ЗА определя 
Инспекторатите в министерствата като звената, които извършват проверки на 
сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на 
служители, а чл. 46а ЗА посочва, че Главният инспекторат в Министерския 
съвет разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната 
власт и държавни служители на ръководна длъжност. Акцентът в 
разпоредбите е върху гаранции за успешното провеждане на проверките 
(право да се изискват документи, данни, сведения, справки и др., задължение 
за служителите в администрацията да оказват пълно съдействие на 
инспекторите при осъществяването на функциите им). Проблем представлява 
отсъствието на задължения за инспекторите за поверителност, което е един 
от важните аспекти за ефективна защита на подателите на сигнали.   

В контекста на защитата на служителите, които подават сигнали, от 
значение е уредбата, която се съдържа в Закона за държавния служител 
(ЗДСл) и в Кодекса на труда (КТ). В ЗДСл няма изрична уредба, която да 
забранява прекратяване на служебното правоотношение поради подаване на 
сигнал. Въпреки това, установените в чл.121 и в чл.104, ал.1 общи правила за 
съдебна защита при незаконно прекратяване на служебното правоотношение 
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и за обезщетения, могат да бъдат използвани и в такива случаи. Проблем при 
подаването на сигнали от държавни служители е изискването за лоялност, 
формулирано в чл.18 ЗДСл, което е един от основните принципи за 
изпълнение на държавна служба. При липсата на изрично задължение 
държавните служители да подават сигнали при данни на закононарушения 
(извън случаите, в които става въпрос за престъпление), се затруднява 
тяхната защита, която би трябвало да се гради на тезата, че те служат на 
първо място на обществения интерес, който изисква активно 
противопоставяне на незаконните действия, а едва след това дължат лоялност 
към органа по назначаването. Подобно на ЗДСл и в КТ липсват конкретни 
разпоредби за защитата на лицата, подали сигнали. Поради това общите 
правила, свързани с оспорването на незаконно прекратяване на трудовото 
правоотношение и с обезщетенията, дължими на служителя, след 
обявяването от съда незаконността на уволнението, са приложими и когато 
прекратяването е само заради това, че служителят е подал сигнал. 

Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство урежда условията и реда за осигуряване на специална защита 
от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно 
производство. От специалната защита по този закон могат да се ползват само 
тези, които са подали сигнали за престъпления и които освен това имат 
качеството на участник в наказателното производство - свидетел, частен 
обвинител, граждански ищец, обвиняем или подсъдим. Важна гаранция за 
защитата на тези лица е разпоредбата на чл. 6, ал. 5 , която предвижда, че  
обработването по този закон на лични данни на защитените лица е държавна 
тайна. 

 
3. Съдебна и административна практика в България  
       При прегледа на съдебната практика на българските съдилища могат да 
се обособят три най-често срещани хипотези на ответни действия, 
предприемани спрямо лицата, подали сигнали: 

•  търсене от подателите на сигнали на наказателна отговорност за 
обида или клевета  

В наказателните производства за обида и клевета съдилищата 
разглеждат правото на подаване на сигнали като конституционно 
гарантирано и поради това приемат, че за неговото упражняване не може да 
бъде търсена наказателна отговорност. В мотивите на издадените 
оправдателни присъди се изтъква, че подаването на сигнал до даден 
държавен орган е с цел да бъдат проверени определени фактически 
обстоятелства, а не е насочено спрямо конкретно лице с твърдения, които 
засягат честта, доброто му име или неговото достойнство. Акцентира се и 
върху обстоятелството, че за да е осъществен състава на чл. 148, ал.1, т.2 и 3 
във връзка с чл.147 от Наказателния кодекс, е необходимо наличието на 
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умисъл у дееца. Това означава деецът да има представа за 
общественоопасния характер на деянието, което няма как да е налице при 
упражняването от негова страна на едно признато от закона право - да подава 
сигнали до административни органи. Важно значение за тази съдебна 
практика има чл.108, ал.2 АПК, съдържащ забрана за преследване на 
подателите на сигнали, на която разпоредба се позовават почти всички 
съдилища, постановили оправдателни присъди [6]. 

• търсене на дисциплинарна отговорност, когато подателите на 
сигнали са служители в администрация, за нередности в която 
са сигнализирали 

Тези ответни действия се изразяват в налагане на дисциплинарни 
наказания, вкл. и на дисциплинарното наказание „уволнение“, което е 
основание за прекратяване на служебното правоотношение. В своите 
решения по такива спорове, съдилищата изтъкват, че основен принцип при 
упражняване право на подаване на сигнали е, че никой не може да бъде 
преследван само заради подаването на предложение или сигнал (чл.108, ал.2 
АПК), който принцип органите по назначаването нарушават, като преследват 
дисциплинарно служителите за това, че подават сигнали. Подчертава се, че е 
правно несъстоятелно определянето на упражняването на законни права от 
държавния служител да се определя като нелоялно отношение, тъй като той  
има гарантирано право на мнение и като гражданин разполага с права за 
свободно изразяване и разпространяване на мнение и сигнализиране за 
нередности в администрацията [4]. 

• търсене от подателите на сигнали на обезщетение за вреди по чл. 
45 Закона за задълженията и договорите 

За разлика от разгледаните по-горе случаи, където съдебната практика е 
константна, при делата по  искове за обезщетение за вреди, заведени от лица, 
срещу които са подадени сигнали, тя не е еднозначна. Редица въззивни 
инстанции [2] са сезирани с първоинстанционни решения, с които са 
присъдени обезщетения за вреди, причинени от „разпространение на 
клеветнически твърдения, унижаващи честта и достойнството“, на лица, 
срещу действията на които са подадени сигнали. Това налага по въпроса 
съставлява ли противоправно поведение упражняването на 
законоустановената възможност за подаване на сигнал до съответния 
компетентен орган, Върховният касационен съд да се произнесе с Решение № 
758 от 11.02.2011 г. по гр. д. № 1243/2009 г. на IV г. о. [3]  за уеднаквяване 
практиката на съдилищата. В това решение Върховният касационен съд 
намира, че носителят на едно субективно право е свободен да прецени дали и 
кога да го упражни или въобще да не го упражни и затова упражняването на 
материално и процесуално право поначало е правомерно. Това обаче не 
изключва възможността за злоупотреба с право. Злоупотребата с право е 
противоправна, когато правото се упражнява недобросъвестно - за да бъдат 
увредени права и законни интереси на други (чл.57, ал.2 от Конституцията) 
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или в противоречие с интересите на обществото. В цитираното решение 
съдът заключава, че отговорността за вреди от злоупотреба с право по 
правното си естество е деликтна и противоправността се изразява в 
недобросъвестното упражняване на законно признато право, поради което 
доказването на недобросъвестността е в тежест на пострадалия. 
         При проучване на разпоредбите във връзка със сигналите в 
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация и в устройствените правилници на всички министерства, 
прави впечатление, че в нито един от устройствените правилници (УП) няма 
правила за защита на лицата, които подават сигнали. Във всички УП се 
използва терминологията на чл. 119, ал.1 АПК - незаконосъобразни или 
нецелесъобразни действия или бездействия. Само в 6 УП като разследвани се 
посочват сигнали за корупция, въпреки че чл. 46, ал. 4, т. 3 от ЗА изрично 
вменява на Инспекторатите в министерствата да извършват „проверки за 
установяване на нарушения, прояви на корупция“. В редица УП се използват 
и понятията „злоупотреба с власт“  и „лошо управление“. Всичко това 
показва, че на ниво УП съществува терминологична неяснота при 
определянето на нарушенията, за които се подават сигнали. Липсата на 
единни стандарти в това отношение съвсем резонно затруднява подателите 
на сигнали, които трудно биха могли да преценят характера на сигнала. Само 
в 5 УП на министерства има разпоредби за конкретните органи, до който се 
подават сигналите. За процеса на разглеждане на сигнали това е предпоставка 
за изключително висок процент на сигнали, подадени до некомпетентни 
органи, а препращането по компетентност е рисков фактор за разгласяване на 
данни за подателите. 
         Обобщена информация за подадените сигнали се съдържа единствено в 
Годишните доклади за състоянието на администрацията [8]. Тя не дава 
представя за цялостната ситуация, тъй като не включва сигналите, подадени 
във връзка с дейността на органите на съдебната власт, както и на 
юридически и физически лица в частния сектор. За отчитане броя на 
подадените сигнали е въведена класификация, която не съответства на 
видовете сигнали по АПК и ЗА. В докладите за състоянието на 
администрацията няма данни за разпределението на подадените сигнали 
според това дали подателят е външен или вътрешен спрямо администрацията, 
за нарушения в която се сигнализира. Липсват и данни за броя на сигналите, 
отправени до некомпетентен орган, за това в какви срокове са разгледани 
сигналите и с какви решения са приключили проверките.  
4. Констатации във връзка с нормативната уредба и практиките за 

защита на лицата, които подават сигнали   
Направеният преглед дава основание като силни страни на 

съществуващата ситуация в Р България да се посочат:  
• Р България се е присъединила към основните конвенции, които имат 

отношение към защитата на лицата, подали сигнали; 
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• член 45 от Конституцията и чл.108, ал.2 АПК са важна гаранция за 
защитата на лицата, подали сигнали; 

• основните разпоредби за подаването на сигнали се съдържат в АПК; 
• ЗПУКИ предвижда право на обезщетение за претърпените от подател 

на сигнал имуществени и неимуществени вреди; 
• уредбата в ЗДСл и КТ дава известна степен на защита на подалите 

сигнали;  
• има действащ Закон за защита на лица, застрашени във връзка с 

наказателно производство; 
• в преобладаващия брой случаи съдът постановява решения 

съобразно правилото, че подателят на сигнал не може да бъде 
преследван само заради това. 

Същевременно следва да се откроят следните слаби страни: 
• разпоредбите на АПК, вкл. и общата забраната за преследване на 

подателите на сигнали, се прилагат само за публичната 
администрация; 

• в АПК и в ЗА, няма разпоредби за поверителност на данните на 
лицето, подало сигнал; 

• в законодателството съществува терминологична неяснота за какви 
нарушения се подават сигнали, което затруднява подателите; 

• с изключение на ЗПУКИ, в законодателството няма изрични 
разпоредби, за правото на подателите на сигнали да търсят 
обезщетение за причинените им вреди; 

• висок риск от разгласяване на данни за лицата, които подават 
сигнали, при препращане по компетентност;  

• липса на санкции за лицата, предприели действия и/или издали 
актове, водещи до неблагоприятни последици за подателя на 
сигнала; 

• няма публично достъпна обобщена информация и периодични 
анализи за прилагането на законодателството за защита на лицата, 
които подават сигнали.  
 

5. Заключение 
За да отговори на стандартите, поставени от ЕС, съществуващата в Р 

България правна уредба на защитата на лицата, които подават сигнали се 
нуждае от сериозни промени. Необходимо е да бъде приет Закон за защита на 
служителите, които подават сигнали. По този начин ще бъде осигурена 
правна защита за тази най-уязвима група податели на сигнали. 
Същевременно, тъй като служителите имат достъп до много повече 
информация, от външните лица, ако бъдат стимулирани да подават сигнали, 
това би направило противодействието  срещу корупцията и лошото 
управление по-ефективно. В приложното поле на този закон следва да се 
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включат всички служители по трудово или служебно правоотношение, както 
и работещите по договори за управление, външни одитори, независимо дали 
организацията е в публичния или в частния сектор. Необходимо е да се 
дефинират видовете нарушения, за които се подават сигнали, както и да се 
определи един орган, до който те да бъдат подавани. Параметрите на 
защитата трябва да включват всякакви неблагоприятни ответни действия, 
право на иск за претърпени вреди, както и административно-наказателна 
отговорност за разгласяване на информация. 
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Abstract: Protection of software is possible by both copyright law and patent law. One form 
of protection is arguably better than the other one and there are stormy debates on the topic. 
This brief overview will provide what is the scope of software protection under copyright 
law, how the rights arise for the software creator and what he can allow or forbid to third 
parties, how to enforce copyright. The article aim to answer whether copyright protection is 
enough and to demonstrate that new technologies are challenging bright line separations 
between the two forms of protection – by copyright law and by patent law. 
Keywords: software, computer program, copyright, patent.   
 
1. Въведение 

През последните две десетилетия  разработването на софтуер придоби 
все по-сложни нива на развитие и се превърна в многомилионна индустрия. 
Това засили интереса на големите софтуерни компании, инвестиращи 
огромни суми в създаването на компютърни програми, към една по-стабилна 
и сигурна правна закрила на своите софтуерни продукти от колкото 
закрилата, която им предоставя авторското право. Редица съдилища по света 
достигнаха до решения, в които ясно се очертава разликата в целта на 
закрила на компютърните програми чрез законите за авторското право и 
патентите закони. Най-общо казано, целта на авторското право е да защитава 
конкретен израз (форма) на една идея, а не самата идея по същество. Ако 
приемем, че от патентна гледна точка софтуерът в общи линии представлява 
технически метод, изпълняван на компютър, т.е. патентът закриля  
алгоритъма, въплътен в софтуера, или защитава функцията, за която 
софтуерът е предназначен да служи, независимо от конкретния език или код, 
с който е написан, то по-широката патентна закрила е възможна при спазване 
на изискванията за новост и неочевидност, за да може този вид закрила да 
бъде допусната върху софтуера като обект на интелектуална собственост.  
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И двете форми на закрила – чрез авторското право и чрез патент имат 
място в закрилата на софтуер и както законите за авторското право, така и 
патентните закони имат потенциала да предложат някаква степен на закрила 
на различните компоненти, от които се състои компютърната програма. 

Настоящата статия има за цел да разгледа същността и особеностите на 
авторскоправната закрила на компютърните програми и да посочи нейните 
предимства и недостатъци в сравнение с патентната закрила. 

 
2. Компютърните програми - същност и авторско-правна закрила  

 
2.1. Компютърната програма и основните понятия свързани с нея 

Компютърната програма е организиран списък от инструкции, които 
когато бъдат изпълнени предизвикват  действие на хардуерните устройства 
(най-общо казано компютрите) по предварително определен начин. Без 
софтуер, компютрите на могат да осъществяват своите функции и са 
безполезни. 

Термин с еквивалентно значение на компютърната програма е „софтуер”. 
Простичко казано, компютърната програма е като рецепта. Тя съдържа 

списък на съставките (наречени променливи величини), както и списък на 
„посоките” (наречени указания), които указват на компютъра какво да прави 
с променливите.  

 „Сърцето” на всяка компютърна програма е сорс-кода, който 
представлява програмни инструкции в първоначалния им вид. Първоначално 
програмистът пише компютърната програма на даден език за програмиране. 
Тази форма на програмата се нарича програма-първоизточник, или по-общо 
казано „изходен код” (сорс-код). За да бъде изпълнена компютърната 
програма, обаче, програмистът трябва да преведе изходния код на машинен 
език, който компютърът би могъл да разбере. Това се случва чрез 
използването на различни помощни средства (програми) като компилатор 
(превежда сорс-кода в обектен код чрез събиране и реорганизация на 
инструкциите), асемблер (програма, която превежда сорс-кода на машинен 
език), дебъгър (програма, спомагаща идентифицирането и коригирането на 
грешки в компютърната програма). 

По същество, безспорно най-значимата част на една компютърна 
програма според специалистите в софтуерната индустрия е нейният „изходен 
код” и категорично може да се счита, че именно в създаването  на изходния 
код са вложени основните творчески усилия на създателя на всяка  
компютърна програма. Няма да е пресилено, нито невярно, ако се твърди, че 
единственият начин да осигуриш уникалността и правата върху създадената 
програма е чрез запазване в конфиденциалност на сорс-кода на дадена 
програма. Разбира се, съществуват и случаи, макар и единични, , като 
например операционната система Linux, в която създателите на програмата за 
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разлика от общоприетата практика са оставили кодът „свободен” за 
използване от всеки краен потребител за персонализиране на програмата 
спрямо индивидуалните конкретни нужди.    

 
2.2. Авторско-правна закрила на компютърните програми 

Компютърните програми са „произведения” по смисъла на Закона за 
авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и са закрилян обект на 
интелектуална собственост (чл. 3, ал. 1, т. 1, ЗАПСП). Създателите на 
компютърни програми са автори на своите „произведения” и притежават 
изключителни права върху интелектуална собственост и в частност авторски 
права върху резултатите от своя творчески труд.  

„Произведение” е всеки творчески резултат в областта на науката, 
литературата и изкуствата, изразен по какъвто и да е начин и в каквато и да е 
обективна форма (чл. 3, ЗАПСП). Правото закриля всяка обективирана форма 
на творчество в областта на литературата, науката и изкуството с общия 
термин “произведение”, т.е., всяко обективирано творчество се превръща в 
закриляно от закона произведение, стига да отговаря на следните две 
кумулативни условия: 

• да е резултат от творческа дейност в областта на литературата, 
науката и изкуството (в случая на компютърните програми  - 
творчеството следва да е в областта на науката информатика) и 

• да е изразено в обективна форма (т.е. компютърната програма 
трябва да е обективно написана). 

Тези две условия поставят свои изисквания: 
Първото условие постановява, че компютърната програма трябва да е 

резултат от независима творческа дейност. Няма съмнение, че 
интелектуалният труд е в основата на всяко творение, като същевременно не 
всеки интелектуален труд създава „произведение” по смисъла на ЗАПСП. 
Интелектуалният труд може да предложи и обикновено обслужване, какъвто 
е трудът на зъболекаря или готвача, или може да се състои в пускането в 
действие на една машина, какъвто е този на машинният инженер или 
землемера. Изискването за творческо усилие цели да отдели „творците” 
(които създават компютърни програми), от всички останали, които ползват 
или поддържат, например, резултатите от творческия труд.  

Второто условие поставя изискването за обективиране на 
произведението във форма. Т.е. Законът за авторското право и сродните му 
права прави разлика между “идеите”, които “плуват” в творческата област и 
тази 1/3 от тях, при която “идеята” реално се материализира в дадена форма. 
С други думи, за да бъде обект на закрила от авторското право, като обект на 
интелектуална собственост, компютърната програма трябва да е написана, 
обективирана.  
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2.3. Авторство върху компютърна програма. Възникване на авторските 
права за програмиста?  
“Носител на авторско право” или просто „автор”, е „лицето въз основа на 

чиято творческа дейност е създадено произведение” (чл. 5, ЗАПСП). 
Специалният закон постановява, че автор може да бъде само физическо 
лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението, 
като извежда три конкретни случая, в които по изключение, носител на 
авторско право може да е юридическо лице:  

а) Носител на авторското право върху периодични издания и 
енциклопедии е лицето (физическо или юридическо) което осигурява 
създаването и издаването на произведението (чл. 10, ЗАПСП); 

б) Носител на авторското право върху компютърни програми и бази 
данни, създадени в рамките на трудово правоотношение, ако не е уговорено 
друго, е работодателят (чл. 14, ЗАПСП). 

в) Носител на авторско право по силата на договор с автора или по 
силата на завещание може да придобие всяко юридическо лице. 

Авторското право за създателя на компютърна програма (когато не е в 
трудово-правни взаимоотношения с работодател), възниква за програмиста 
„със създаването” на програмата (чл. 2, ЗАПСП). Когато програмистът е в 
трудово-правни взаимоотношения и не е уговорено изрично друго с 
работодателя – авторските права възникват директно за работодателя. 
Логиката на тази правна норма (чл. 14, ЗАПСП) се състои в обстоятелството, 
че когато компютърните програмисти са назначени на длъжността 
„програмист”, то от тях се очаква творчески да създават компютърни 
програми, за което им се заплаща договореното в договора трудово 
възнаграждение. Важно е да се отчете, че чл. 14 от ЗАПСП допуска при 
съгласие между работодателя и програмиста да се договори и друго – 
авторските права върху създадените от програмиста компютърни програми в 
рамките на трудовото правоотношение да възникнат за програмиста, а не за 
работодателя му, или да се притежават съвместно.  

Авторските права върху компютърните програми възникват 
автоматично, т.е. без никакви формалности и процедури пред някакъв орган. 
Не са необходими нито заявки, нито описания, нито регистрации, нито дори 
оповестяване на някого. За разлика от другите видове закрила на обектите на 
интелектуална собственост липсата на процедура води до липса и на такси 
при възникване на изключителното право и неговото съществуване до 
изтичане на срока му, което е негово съществено предимство. 

Авторските права възникват незабавно, от момента на създаването и 
обективирането на компютърната програма. „До доказване на противното за 
автор на произведението се смята лицето (програмистът), чието име или друг 
идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху 
оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните 
опаковки”. (чл. 6, ЗАПСП). 
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Основанията за възникване на авторски права са следните: 
• със създаване на произведението автоматично възникват 

авторски права за неговия създател;  
• преминаване на авторски права по наследство (съгласно Закона 

за наследството), при което 70 години след смъртта на носителя 
на правата те преминават върху неговите законни наследници.  

• преминаване на авторски права по завещание, съгласно волята 
на автора, изразена в завещание в писмен вид; 

• чрез договор за отстъпване на права, в който носителят на 
правата отстъпва своите имуществени права при определени 
условия, за определен срок и срещу възнаграждение.  

 
2.4. Срок на закрила на авторските права върху компютърна програма 

Съгласно действащото българско законодателство общото правило 
предвижда срок на закрила на творческото произведение докато авторът е 
жив и 70 години след неговата смърт. Срокът започва да тече от първи 
януари на годината, следваща смъртта на автора, а при съавторство след 
смъртта на последния съавтор. В контекста на общото правило попада 
времетраенето на авторскоправната закрила върху компютърна програма, 
чийто носител на авторските права е самият автор (програмистът).  

В случаите когато авторското право върху компютърна програма или 
база данни е възникнало за работодателя в условията на трудово-правно 
взаимоотношение, срокът на закрила продължава 70 години след 
разгласяването на произведението. 

 
2.5. Права на автора на компютърни програми. Право на забрана 

спрямо трети лица 
Авторът на компютърна програма има изключителното право да 

„използва” създадените от него компютърни програми и да разрешава 
използването им от други лица срещу възнаграждение (чл. 18, ал. 1, ЗАПСП). 

По смисъла на чл.18, ал. 2 от ЗАПСП за „използване” се смятат следните 
основни действия: 

• възпроизвеждането на компютърната програма; 
• разпространението сред неограничен брой лица на оригинала 

или екземпляри от компютърната програма; 
• преработка на компютърната програма. Преработка е и 

приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени, както и 
използването на програмата за създаване на нова, производна от 
нея компютърна програма; 

• предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на 
неограничен брой лица до компютърната програма или до част 
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от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от 
място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях; 

• вносът и износът в трети държави на екземпляри от 
компютърната програма в търговско количество и др. 

Важно е да се посочи, че не носителят на авторските права, а законът 
забранява неразрешено използване на компютърните програми, като 
обект на авторски права (интелектуална собственост). Всяко използване на 
компютърна програма може да се осъществи само след разрешение от страна 
на автора и заплащане на дължимото възнаграждение.  

 
2.6. Защитата на правата от нарушение  

Защитата на правата на авторите на компютърни програми се реализира 
по гражданскоправен, административно-наказателен и наказателно-правен 
ред. 

Гражданскоправната защита намира своя израз в чл. 94-95 от ЗАПСП. 
Законът предвижда следните видове осъдителни искове за нарушени права 
върху интелектуална собственост:  

• иск за установяване факта на нарушението; 
• иск за прекратяване на действията, представляващи нарушение; 
• иск за обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи;  
• иск за изземване и унищожаване на предмета на нарушението; 
• иск за изземване и унищожаване на средствата за извършване на 

нарушението; 
• иск за предаване на ищеца на продуктите, предмет на 

нарушението;  
• иск за разгласяване за сметка на нарушителя на диспозитива на 

решението на съда. 
Право на иск имат освен носителят на правото и лицата, на които е 

отстъпено изключително право на използване. Подсъдността е на окръжните 
съдилища. 

Административно-наказателна защита е предвидена в чл. 97-98г от 
ЗАПСП. Административно наказващият орган за нарушенията на авторски и 
сродни права, в т.ч. за неразрешено използване на компютърна програма (ако 
деянието не съставлява престъпление) е Министерството на културата. 
Предвидените санкции са глоба или имуществени санкции в размер от 2 000 
лв. до 20 000 лв. в зависимост от нарушението, като предметът на 
нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата 
и се предава за унищожаване на МВР. Мястото, в което са извършени 
нарушенията се запечатва за срок от 3 до 6 месеца. При повторно нарушение 
глобата е от 3 000 лв. до 30 000 лв. 

Наказателно-правната защита съгласно чл. 172а от Наказателния 
кодекс (НК) се отнася до неправомерното използване на чужда 
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интелектуална собственост, в това число и на компютърни програми, и е 
инкриминирано деяние. Деянието се наказва с лишаване от свобода до 5 
години (чл.172а, ал. 1, НК), а когато е в особено големи размери – с 
лишаване от свобода от 2 до 8 години (чл. 172а, ал.4, НК).  

 
2.7. Договорна закрила на компютърни програми  

Практиката показва до голяма степен непознаване на законодателството 
в областта на авторското право в нашата страна, макар че  ЗАПСП е приет 
през 1993 година. Това често води до колизии и необосновани претенции, 
както от страна на работодатели, така и от страна на създателите на 
компютърни програми. 

Съществуващото законодателство като че ли обслужва в по-голяма 
степен индивидуалното договаряне с програмисти от страна на 
специализирани софтуерни компании и последващото възникване и 
управление на правата върху компютърни програми именно от страна на тези 
компании, а не от програмистите-създатели. 

Същевременно съществуващото законодателство дава възможност и на 
т.нар. „фрилансъри“ (създателите на компютърни програми, които не са в 
трудово-правни отношения с работодател) да създават компютърни 
програми, като правата в този случай възникват за самите тях и същите могат 
да бъдат управлявани самостоятелно. 

     
3. Недостатъци на авторскоправната закрила - защо този вид закрила 

не удовлетворява създателите на софтуер? 
Разбира се, че  съвършено законодателство не съществува. Особено що 

се касае до една толкова динамично развиваща се област като областта на 
информационните технологии и софтуера. Все пак кои са недостатъците на 
авторскоправната закрила на компютърните програми, които могат да бъдат 
посочени:  

Първо, принципът на автоматичност на закрилата и отсъствието на 
формална регистрация на акта на създаването на компютърна програма, 
макар и да представлява практическо и финансово предимство, в редица 
случаи предизвиква съмнения за недобросъвестност при обявяването и 
доказването на авторството. Особено значима пречка се оказва краткият 
жизнен цикъл на компютърните програми, в рамките на който дългосрочното 
доказване на авторство по съдебен ред може да обезцени до голяма степен 
вложените творчески усилия. При редица други закриляни обекти от 
авторското право (като литературни произведения, музикални произведения, 
произведения на изобразителното изкуство, филми и др.) жизненият цикъл на 
произведението е много по-дълъг и всеки съдебен спор за авторство (дори и 
проточеният дълго във времето) не може в толкова голяма степен да 
застраши икономическия интерес на истинския носител на правата. 
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Второ, приравняването на закрилата на компютърните програми към 
режима на традиционните произведения не отчита много специфични 
характеристики на програмирането като творческа дейност:  

• отсъствие на характерна публичност на автора на компютърна 
програма, дори и на създателите на най-важните компютърни 
програми; 

• трудна достъпност на компютърната програма до нейните 
потребители без необходимия им „пакет” услуга; 

• в общия случай при програмирането работят екипи (в 
съавторство) нехарактерно за традиционните произведения;        

Трето, компютърните програми са обект на авторско-правна закрила, но 
от законова гледна точка (§2, т. 13 от ЗАПСП) компютърните програми, 
използвани за създаването или функционирането на бази данни, не са "база 
данни" и не получават закрила като „база данни” сами по себе си. 

Четвърто, обстоятелството, че не може да се очаква създателите на 
компютърни програми (специалисти в областта на информационните 
технологии) да имат широки и задълбочени познания в областта на правото, 
поставя програмистите в среда на застрашеност, както в правен аспект (от 
гледна точка на техните права, условията на тяхното отстъпване, 
договарянето и възможни колизии с чужди права), така и в икономически 
план (от гледна точка на пазара – международен, регионален и национален, и 
търсенето/предлагането на конкурентни софтуерни продукти). 

Пето, не на последно място трябва още веднъж да подчертаем, че 
авторското право върху компютърните програми не закриля техният 
алгоритъм, т.е. не получават закрила по същество, а по-скоро представлява 
проформа закрила, която единствено забранява неправомерното копиране на 
техните носители и комерсиалното използване на копията. Ето защо се 
говори за “copyright” (право да копираш) и знакът, посочващ това право, се 
изразява в първата буква на това понятие и представлява знакът ©.  

 
4. Патентната закрила на компютърните програми като алтернативна 

или съпътстваща закрила  
В световен мащаб ситуацията по отношение правната закрила на 

компютърните програми е сложна и отразява различна гледна точка спрямо 
преценката на изобретенията, включващи софтуер. Повечето страни поставят 
някои ограничения за патентоването на софтуерни изобретения и няма 
единна легална дефиниция за „софтуерен патент“ и неговото използване като 
алтернативна или съпътстваща възможност за закрила на компютърните 
програми.  

Например, патентното законодателство в САЩ, макар че допуска 
патентоването на софтуерни изобретения, изключва от закрила "абстрактни 
идеи", и тази разпоредба е била основание за отказа на редица патенти, 
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имащи за предмет компютърни програми. В Европа компютърната програма 
„per sе“ (сама по себе си), се изключва от патентоспособност, като по този 
начин съгласно европейската практика една програма за компютър не е 
патентоспособно изобретение, ако не е в състояние да предизвика 
"допълнителен технически ефект" извън присъщите технически 
взаимодействия между хардуер и софтуер.  

Съществува бурен дебат по следните въпроси: 
• степента, в която следва да се предоставят софтуерни патенти и 

дали изобщо да бъде осигурявана патентна закрила за 
компютърните програми;  

• каква следва да е границата между патентоспособен и 
непатентоспособен софтуер; 

• дали изискването за изобретателска стъпка и неочевидност на 
техническото решение не се прилагат в твърде занижена степен 
при оценката на патентоспособността на софтуера; 

• дали софтуерните патенти на практика обезкуражават, а не  
насърчават иновациите и мн. др. 

Независимо от неспиращите спорове по описаните въпроси, могат да се 
посочат някои позитивни аргументи за издаването на софтуерни патенти: 

• ползата за обществото от публичното разкритие на софтуерното 
изобретение - това би могло да образова обществото чрез 
запознаването му с неизвестно досега или неочевидно софтуерно 
изобретение; 

• софтуерните патенти, произтичащи от патентоспособни идеи, 
биха могли да увеличат оценката на малки IT фирми; 

• патентите промотират иновациите; 
• патентът е средство за защита на инвестициите, направени от 

компания или от самия създател на иновацията; 
• патентът улеснява договорните търговски взаимоотношения в 

областта на трансфера на технологиите и финансирането на 
стартиращи фирми. 

  
5. Заключение 

Патентното и авторското право представляват две различни средства за 
правна закрила, които могат да обхващат един и същ предмет, като например 
компютърните програми, като всяко от тези две средства за закрила обслужва 
интересите на притежателите на изключителното право. Софтуерът е обект 
на интелектуална собственост, закрилян като произведение на литературата 
съгласно Бернската конвенция. Това позволява на създателя да предотврати 
копиране на програмата от друго лице, като закрилата чрез авторско право 
възниква автоматично и безплатно без формални изисквания за регистрация.  
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От друга страна, чрез патент се предоставя правото неговият притежател 
да попречи на други лица да използват компютърната програма, дори когато 
те самостоятелно са достигнали до разработване на същата компютърна 
програма и не е налице копиране на вече патентованата такава. Макар в 
Европа и в редица европейски страни, включително и България, софтуерът 
„per se“ да е изключен от патентна закрила, в последното десетилетие 
Европейското законодателство и практиката на Европейско патентно 
ведомство считат компютърно-имплементираните изобретения за 
патентоспособни, защото се приема, че софтуерът в общи линии 
представлява технически метод, изпълняван на компютър, което трябва да 
се разграничава от компютърната програма сама по себе си, която, когато е 
просто израз на метода, остава закриляна от авторското право. 

Патентите защитават основните методологии, въплътени в дадена част от 
софтуера, или защитават функцията, за която софтуерът е предназначен да 
служи, независимо от конкретния език или код, с който е написан софтуерът. 
Докато авторското право предотвратява директното копиране на някои или 
всички версии на дадена част от софтуера, но не пречи на други автори от 
написването на собствени изпълнения на базисните методики.  

Дали и как да се прилага хибридната правна защита за софтуера и как да 
се осигури разумен баланс между правата на притежателите на 
интелектуалната собственост, правата на компютърните специалисти, 
създали съответния софтуер, и правата на обществото като цяло е бурно 
дебатирана тема и е от съществено значение за развитието на софтуерната 
индустрия. 
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Abstract. The initial conceptions for reform in the health care sector are typically associated 
with the imposing of restrictions with regard to the costs of the medical services providers 
and the funds for financing their activity. There is a legally regulated control mechanism in 
place, which becomes even more complicated after each new statement of intention for 
conducting healthcare reform. The control process objectives, however, are not likely to be 
achieved, and the results may prove to be negative, unless a reform in the structure of a 
national healthcare system takes place and appropriate conditions are created for the 
development of human potential. 
Keywords: control, healthcare audit and monitoring, legal regulation of control. 
 
1. Въведение 

Първоначалните виждания за провеждане на реформа в здравеопазването 
обикновено се свързват с налагането на ограничения по отношение на 
разходите на доставчиците на медицински услуги и на средствата за 
финансиране на тяхната дейност. Правно регламентиран е контролен 
механизъм, кой се усложнява след всяко ново деклариране на намерение за 
провеждане на здравна реформа. Целите на контролния процес обаче няма да 
бъдат постигнати, а резултатите могат да се окажат с обратен знак, ако не се 
проведе реформа в структурата на националната система на здравеопазване и 
не се създадат подходящи условия за развитие на човешкия потенциал. 

В доклада са дефинирани понятията „контрол”,  „одит” и „мониторинг” и 
тяхната употреба в управлението на здравеопазването; определени са 
видовете и формите на контрол; направен е обзор на правната регламентация 
на контрола и са посочени основните проблеми в дейността на 
специализирания държавен орган за контрол в здравеопазването.  

За целите на настоящия доклад терминът „контрол” се употребява за 
всички прилагани съвременни контролни процедури, включващи 
инспекцията, одита и мониторинга. Не е обхванат контролът в областта на 
общественото здраве – епидемиологичен контрол, контрол върху 
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заболеваемостта, контрол върху безопасността на храните, изпитването на 
лекарства и др. 

 
2. Понятията „контрол”, „одит” и „мониторинг” в управлението на 
здравеопазването 

Съществено за системата на здравеопазване е значението на термина 
контрол (англ. control), отнасящо се до насочване поведението на лицата с 
цел функциониране на системи и извършване на дейности по определен 
начин [1]. Осъществяването на такъв контрол е свързано с: 

- достъпността до здравеопазването (контролиран достъп за доставчиците 
на медицински услуги чрез въвеждане на разрешителен и регистрационен 
режим);   

- допустимостта (контролиране на допустими по вид и обем дейности, 
които могат да бъдат финансирани със средства на здравното осигуряване);  

- утвърждаването на правила за едновременност, последователност и 
проследимост на процесите и повтаряемост на дейностите (контрол по 
изпълнението чрез задължение за изпълнителите на медицинска дейност да 
въведат в управлението специални правилници, стандарти, алгоритми и др.) и 
със  

- създаването на система за регулации (контрол върху властническите 
функции на доставчиците – дейности, които могат да бъдат осъществявани 
само под контрол на висшестоящ орган или ако произтичат директно от 
закона или стандарта, примерно дейностите по донорство и трансплантация). 

Най-разпространено обаче е значението на термина контрол (фр. 
contrôle) като проверка или като надзор/инспекция [2]. Това определение 
предполага наличието на системи, процеси, документи, които да бъдат 
проверявани, както и дейност, върху която да се извършва надзор, но след 
като физическите и юридическите лица са получили право да предоставят 
медицински услуги. Информацията, която се получава по време на 
проверката се съпоставя с изискванията и при отклонение се налага санкция.  

За разлика от инспекцията, при която се проверява спазването на 
изискванията и стандартите за работа, при извършването на одит (вътрешен 
или външен) събраната информация се използва за измерване, оценка и 
анализ на осъществяваната дейност от администрацията и от доставчиците на 
медицински услуги. И също за разлика от инспекциите не се налагат реални и 
задължителни санкции.  

Одитът завършва със съставянето на одитен доклад, който съдържа 
препоръки и консултиране, предназначени да оптимизират процесите и 
дейностите и да подобрят оценката на управлението в одитирания обект.  

Одитът възниква и продължава да се отнася най-често до финансово-
счетоводната дейност. До около 1844 г., когато във Франция е приет първият 
закон за уреждане на одита в предприятията, счетоводните отчети са се 
изслушвали публично. Затова и одит произлиза от латинското „audio” – 
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слушам. При съвременните форми на одит обаче освен финансов одит се 
налагат одит на изпълнението, одит на съответствието и специфични одити, 
извършвани при условията и по реда на специален закон. В тях се включват 
проверки на всички дейности, влияещи на крайния резултат [3]. Легални 
дефиниции на видовете одит, които  са приложими и за системата на 
здравеопазване, са въведени в Закона за сметната палата [4]. 

Особена форма на контрол, която се отнася към специфичните одити, е 
професионалният одит. Той се извършва от медицински професионалисти и 
има за цел да провери и оцени съответствието на практиката с медицинските 
стандарти и да препоръча коригиращи мерки. 

Мониторингът може да бъде компонент от системата за вътрешен 
контрол на административната структура и на лечебното заведение, който 
осигурява цялостен преглед на дейността с цел ръководството да получи 
увереност, че контролните дейности са възприети от служителите, 
функционират в обем, който не ограничава необходимата лична инициатива 
и остават ефективни във времето.  

По-често обаче мониторингът е самостоятелна форма за наблюдение, 
анализ и оценка на дадена система, действие, явление или събитие. 
Ефективното управление и прогнозирането на промените на националната 
система на здравеопазване, на отделни дейности, на заболеваемостта и др. 
може да се основава на събирането и анализа на непрекъснат поток от 
информация за тяхното състояние, процеси и тенденции. Най-важният 
инструмент за проследяване, анализ и прогнозиране, както и фактор при 
вземането на информирани и най-ефективни решение е системата за 
наблюдение.  

Мониторингът, провеждан от Европейската комисия, оценява 
националните системи с цел подобряване на качеството и гарантиране 
безопасността на пациентите при трансгранично здравно обслужване. 
Генералната дирекция "Здравеопазване и политика на потребителите" в 
Европейската комисия следи реформите в здравеопазването и наблюдава 
организацията и финансирането на болничния сектор, достъпът до 
качествено здравеопазване, лекарства, медицински консумативи, 
осигуряването на  медицински услуги за групи в неравностойно положение, 
за страдащите от редки болести и за жителите в отдалечени райони. В 
Европейската комисия се изпращат също така и националните програми за 
развитие на здравеопазването ни, за да може да бъде оценен напредъка. 

За периода 2014-2020 г. ще бъдат отделени значителни ресурси за 
здравеопазване в Съюза, а при включване страната ни трябва да гарантира 
пред Европейската комисия, че средствата от фондовете се изразходват 
ефективно и в съответствие с регламентите. Одитиращият орган по всяка 
оперативна програма е отговорен за предоставянето на стратегия за одита, на 
годишно одиторско становище и на годишен доклад за контрола, като 
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Комисията може да прави одити на място или да изисква да бъде извършен 
одит на определена програма или проект. 

 
3. Видове и форми на контрол 

Основните видове и форми на контрол в здравеопазването са:  
- вътрешен (управленски) и външен (институционален, правно 

регламентиран) 
Процедурите за вътрешен контрол се разработват в съответствие със 

законите и стандартите и са разписани във вътрешната нормативна уредба. В 
почти всички лечебни заведения няма специална структура за вътрешен одит, 
но контролната дейност се осъществява чрез разпределяне на отговорностите 
между ръководството, началниците на структурни звена и служителите, а 
резултатите се докладват на органа на управление. Самостоятелно звено за 
осъществяване на административен контрол – инспекторат - е създадено на 
пряко подчинение на министъра на здравеопазването, като инспекторатът 
осъществява административен контрол върху дейността на второстепенните 
разпоредители с бюджет и върху дейността на лечебните заведения, 
търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. 

Външен за администрацията в здравеопазването е одитът на Сметната 
палата, на одитиращите органи по оперативни програми и на Европейската 
комисия по отношение на реформите в сектора и напредъка на страната ни 
при изпълнение на Националната здравна стратегия за съответния период. 

Външен за лечебните заведения е одитът, осъществяван от: Агенцията за 
държавна финансова инспекция; Националната агенция по приходите; 
Главната инспекция по труда; Националната/регионалната 
здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция „Медицински одит”, 
Регионалния център по здравеопазване и собствениците на капитала. За 
държавните и общински лечебни заведения контролът  се осъществява чрез 
инспектората на министерството и/или общината. Контролните процедури са 
уредени в съответните специални закони. 

- финансов, медицински и обществен 
За финансовия контрол са съществени процедурите за разрешаване, 

одобряване и оторизиране, които ръководителите са въвели. Те трябва да 
гарантират, че решенията, в резултат на които настъпват определени 
последици за администрацията и лечебното заведение се вземат от 
оправомощените лица, а валидирането на процеси, действия, предложения 
и/или последиците от тях се извършва само от оторизирани лица. Друго 
изискване за ефективен финансов контрол е разпределяне на отговорностите 
между служителите по начин, който не позволява един служител 
едновременно да има отговорност по одобряване (разрешаване), изпълнение, 
осчетоводяване и контрол. Системата на двойния подпис дава сигурност по 
отношение на това, че поемането на задължение/нареждането на плащане са 
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извършени от оторизирани лица и е спазена финансовата и бюджетната 
дисциплина [5]. 

Медицинският контрол се отнася до проследяване на лечебния план и до 
професионална преценка дали осъщественият резултат отговаря на 
планирания. Този контрол се извършва от лица с познания в съответната 
медицинска специалност. При констатиране на несъответствие, т.е. не са 
изпълнени минимално изискваните диагностични и терапевтични процедури 
по медицински стандарт или алгоритъм на клиничната пътека могат да бъдат 
налагани дисциплинарни, административни и имуществени санкции от 
оторизираните контролни органи или от ръководството.  

Вина по отношение действие или бездействие на изпълнител на 
здравна услуга се доказва в наказателното и гражданското производство, като 
медицинската експертиза в повечето случаи е решаващото доказателство за 
изхода на делото [6]. 

Общественият контрол се осъществява чрез системата на предложения 
и сигнали по реда на глава осма на Административно-процесуалния кодекс и 
чрез действията на омбудсмана в качеството му на обществен посредник. 

В здравеопазването общественият контрол се засилва чрез дейността на 
пациентските организации и чрез обществената квота в Надзорния съвет на 
Националната здравноосигурителна каса, фондовете за лечение на деца, за 
лечение в чужбина, и др.  

- документален и материален (фактически) 
Документален е контролът върху документите (счетоводни и 

медицински) и записванията в тях. Този вид контрол установява 
изпълнението на задължението да се управляват документите и да се 
извършват записи в тях - на хартия или в електронен вид. 

Материален е контролът върху фактическото състояние. Този вид 
контрол трябва да установи разликите между наличните количества и 
отразените в счетоводните документи.  

В лечебните заведения се провежда фактически контрол и по отношение 
на пациентите. Финансиращият орган извършва внезапни проверки за 
установяване на разлики между пациентите, които се намират на територията 
на болницата и тези, които са включени в ежедневните отчети за 
хоспитализация. 

- предварителен, на изпълнението и последващ 
Предварителният контрол установява наличието на необходимите 

ресурси, включително и кадрови, и вземането на решения. Има изразен 
превантивен характер – да се прекрати действие или бездействие, което ще се 
отрази негативно върху лечебния процес чрез провеждане на визитации, 
колегиуми, и др., а по отношение на финансовата дейност се прекратява 
извършването на незаконосъобразно и/или нецелесъобразно действие. 

Контролът на изпълнението се развива и проявява успоредно с 
оперативната дейност. Тази форма на контрол също има превантивен 
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характер по отношение на действия и бездействия, които могат да бъдат 
стопирани и коригирани. 

Последващият контрол се отнася до валидирането на процесите и 
дейностите (финансови и медицински) и до проследяване удовлетвореността 
на пациентите. 

- контрол на организационната структура и дейност 
Още с разрешението и регистрацията на доставчиците на медицински 

услуги се установява контрол върху дейностите, които могат да се 
извършват, както и върху структурните звена, които задължително се 
създават. В медицинските стандарти и клиничните пътеки са въведени 
изисквания за наличие на възможности за извършване на диагностични и 
терапевтични процедури (лабораторни, рентгенови,  и др.), без които не може 
да се гарантира качеството на предоставяните медицински услуги. 

- контрол на медицинската документация 
Този контрол се осъществява върху  медицинските документи, които 

удостоверяват медицинската експертиза и могат да оказват натиск върху 
други институции и дейности (примерно броят на решенията на ТЕЛК 
увеличават финансовата тежест за инвалидни пенсии, или броят на 
болничните листове, освен изплащане на повече обезщетения по 
краткосрочното осигуряване, лишават работодателите от работна сила, и др.) 

- контрол на  професионалната квалификация 
Контролът върху професионалната квалификация се осъществява въз 

основа на директивата, която е транспонирана в българското право в 
самостоятелен закон за професионалната квалификация. Медицинските 
професии са регулирани и като такива могат да се упражняват само при 
наличие на определена образователна степен и квалификация.  
 
4. Нормативни актове, уреждащи контрола в здравния сектор 

Контролът на ниво изпълнителна власт е регламентиран със Закона за 
здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за сметната палата, 
Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Медицински одит” и 
Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки 
на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит”. 

Министърът на здравеопазването ръководи националната система на 
здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите, които са 
изключителен приоритет на държавата при провеждане на здравната 
политика, а именно: по опазване здравето на гражданите и държавния 
здравен контрол; осъществяването на спешна медицинска помощ, 
трансфузионната хематология, стационарната психиатрична помощ, медико-
социалните грижи за деца до тригодишна възраст, трансплантацията и 
здравната информация; осигуряването и устойчивото развитие на здравните 
дейности в лечебните и здравните заведения и медицинската експертиза.  
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Регионалните здравни инспекции /РЗИ/ са териториалните 
административни структури в здравеопазването и осъществяват на 
територията на съответната област дейности по държавен здравен контрол; 
контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от 
лечебните и здравните заведения; проверка относно спазването на 
изискванията по регистрационния и разрешителния режим на лечебните 
заведения и хосписите; контрол на медицинската експертиза [7]. 

Съгласно Закона за лечебните заведения разрешение за осъществяване на 
дейност за стационарните лечебни заведения се издава от министъра на 
здравеопазването, а регистрацията на лечебните заведения за извънболнична 
медицинска помощ, на хосписите и на частните медицински практики се 
извършва в съответната РЗИ [8]. 

За осъществяване на контрол върху медицинското обслужване на 
гражданите със Закона за здравето е създадена Изпълнителна агенция 
"Медицински одит" /ИАМО/ - административна структура на изпълнителната 
власт, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на 
здравеопазването, а изпълнителният директор е орган на изпълнителната 
власт. Този статут определя агенцията като държавен орган, провеждащ 
политиката в областта на оценката на качеството на медицински и дентални 
услуги чрез осъществявания от специализираната администрация контрол 
върху: 

- медицинското обслужване в лечебните заведения, 
- здравните дейности и услуги, осигурявани от НЗОК и 

застрахователните дружества, 
- спазване правата на пациентите [9]. 
Условията и редът за извършване на проверки на лечебните заведения от 

Изпълнителна агенция „Медицински одит” се определят в наредба, издадена 
от министъра на здравеопазването.  

Контролът на ниво здравно осигуряване се урежда със Закона за 
здравното осигуряване и подзаконовата нормативна уредба към него, и в 
Националния рамков договор /НРД/ за съответната година. 

Законът определя обхвата на медицинската помощ при задължителното 
здравно осигуряване, като изброените в него дейности са определени като 
основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК. Извън обхвата на 
задължителното здравно осигуряване на българските граждани се 
предоставят медицински услуги, които са свързани с медицинска помощ при 
спешни състояния; профилактични прегледи и изследвания и акушерската 
помощ за всички здравно неосигурени жени; стационарна психиатрична 
помощ; осигуряване на кръв и кръвни продукти; трансплантация на органи, 
тъкани и клетки; задължително лечение и/или задължителна изолация; 
експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност; 
асистирана репродукция. Всеки български гражданин ползва ваксини за 
задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания 
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и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини и 
други биопродукти, свързани с профилактиката на заразните болести, както и 
техническите средства за прилагането им; пълен обем от противоепидемични 
дейности; достъп до здравни дейности, включени в национални, регионални 
и общински здравни програми. Децата до 16-годишна възраст имат право на 
медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.  

Тези дейности се финансират от държавния бюджет и от общинските 
бюджети и се ползват при условия и по ред, определени с наредба на 
министъра на здравеопазването. Със средства от собствени приходи 
общините могат да подпомагат дейности по профилактика и лечение на 
социално слаби, безработни и други лица, които имат регистрация за 
постоянен адрес в съответната община [10]. 

Управителят на НЗОК упражнява цялостен контрол върху дейността по 
задължителното здравно осигуряване. Непосредственият и предварителният 
контрол по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска 
и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършвани от 
длъжностни лица от РЗОК - финансови инспектори, лекари - контрольори, и 
лекари по дентална медицина - контрольори, въз основа на заповед на 
директора на РЗОК. За изпълнение на контролните си правомощия 
управителят на НЗОК може със заповед да разпореди извършване на 
проверка от РЗОК с участието на служители на НЗОК. Контролът по 
изпълнение на договорите се отнася и за отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, 
заплащани напълно или частично от НЗОК. Условията и редът за 
осъществяване на контрола се определят с инструкция, издадена от 
управителя на НЗОК. Изпълнителната агенция "Медицински одит"  има 
правомощия и по Закона за здравното осигуряване – да следи за 
предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на здравната каса и за предоставянето от застрахователите на 
здравните услуги съгласно застрахователния договор. Агенцията изготвя 
годишен доклад до министъра на здравеопазването за състоянието и 
цялостната дейност по здравното осигуряване.  

За изпълнение на правомощията си по този закон Изпълнителна агенция 
"Медицински одит" има право да изисква и проверява договори между 
районни здравноосигурителни каси и изпълнители на медицинска помощ; 
застрахователи и изпълнители на медицинска помощ.  

Националната здравноосигурителна каса и застрахователите са длъжни 
да представят в Изпълнителна агенция "Медицински одит" шестмесечна 
справка, която съдържа данни за броя на обслужените лица, вида и обема на 
предоставените услуги по договори с РЗОК и застрахователите. 
Застрахователите предоставят списък на изпълнителите на медицинска 
помощ, с които имат сключени договори, както и информация, необходима за 
здравната статистика и наблюдение на здравния статус на населението. 
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Националната здравноосигурителна каса, районните здравноосигурителни 
каси и застрахователите са длъжни да оказват съдействие и да предоставят на 
служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" исканите от тях 
документи, сведения, справки и други носители на информация. 
Служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" от друга страна 
са длъжни да пазят в тайна информацията, станала им известна при 
упражняване на правомощията им. Разкриването на такава информация може 
да стане само със съгласието на лицата, които са я предоставили, както и в 
случаите, изрично предвидени със закон. 

 
5. Подобряване на контрола върху предоставяните медицински услуги 

Проблемите, свързани с осъществяването на дейността на 
специализирания държавен орган за контрол в здравеопазването – 
Изпълнителната агенция „Медицински одит” могат да бъдат 
систематизирани по следния начин: 

- няма ясно разграничаване между компетентността на специализираният 
административен орган за контрол и правомощията на другите органи и 
институции, на които също са възложени контролни функции върху 
предоставяните медицински услуги; 

-  недостатъчна е ресурсната осигуреност на одитната дейност; 
- не са създадени необходимите условия и възможности за обучение и 

професионална квалификация на одитните екипи; 
- липсва обратна информация за предприетите коригиращи действия за 

отстраняване на констатираните при одита несъответствия. 
Ограниченият финансов ресурс за здранеопазване и неудовлетвореността 

на пациентите от получаваните медицински услуги изискват прилагането на 
строг контрол върху разпределението на средствата за здравното осигуряване 
и за дейностите, извън основния пакет, финансирани от държавния бюджет. 
В стремежа да се осигури такъв контрол законодателят обаче е дублирал 
контролните функции на ИАМО, НЗОК и РЗИ, а това се оказва едни от 
съществените проблеми на системата за здравно осигуряване и качеството на 
предоставяните медицински услуги, защото отговорностите могат да се 
прехвърлят (и се прехвърлят) от една институция на друга. С цел да се 
постигне оптимизация за обществено обсъждане са предложени именно 
законодателни промени, уреждащи  взаимодействието между институциите. 
Предвижда се да се създаде правна регламентация за извършване на 
съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, 
правилата за добра фармацевтична практика, правилата за добра практика, на 
утвърдените медицински стандарти, на Закона за здравното осигуряване и на 
НРД. Към одитните екипи се предвижда включване и на съсловните 
организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър – 
фармацевтите и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните 
медицински специалисти, по предварителен ежегоден план. При 
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констатиране на нарушения ще се налагат санкции от органа, на когото със 
закон са възложени съответните контролни правомощия. Очаква се резултат 
от съвместните действия да бъде повишаване на качеството на процесите по 
осъществяване на контрол върху изпълнителите на медицинска помощ. 

Освен тази законодателна промяна, отнасяща се до подобряване на 
контролните процедури, от стратегическо значение за компетентността на 
ИАМО е заложената в проекта на Национална здравна стратегия 2014 – 2020 
Политика 4.1. Създаване на ефективна система за осигуряване и контрол на 
качеството на здравните дейности. За реализацията на политиката е 
предвидено изискване за създаване на специализирана агенция за 
осигуряване, управление и контрол на качеството към Министерство на 
здравеопазването или чрез трансформиране на ИАМО в Агенция по 
осигуряване и контрол на качеството и медицинския одит. 
 
6. Заключение 

Стремежът на административния орган и ръководството на всяка 
администрация и лечебно заведение да създадат и поддържат съвременни 
системи за вътрешен контрол предполага добро и ефективно управление. 

Придаването обаче на прекалено голямо значениe на надзора и 
инспекцията на централно ниво може да предизвика обратен ефект върху 
изпълнителите на медицински услуги и да се обезсмислят другите функции 
на управлението като организиране, анализ и отчетност, които гарантират 
устойчивост на националната система на здравеопазване. 
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Abstract: The research is based on the legal regulation of the activity of commercial 
companies owned by public persons in Latvia, which is effective as of 01.01.2015. 
Implementation of the regulation is related to the goal of Latvia to join the OECD. To 
achieve this goal, it was essential to reform significantly the existing governance model for 
the capital companies owned by public persons in Latvia. However, the regulation also 
introduces some concepts (general clauses) with no respective legal criteria, for example, 
good reputation. According to the criteria laid down in the Latvian law, commercial activity 
of a public person is only admissible under particular conditions. Such commercial activity 
is to be carried out by establishing a capital company. Even though there are criteria 
established for the commercial activity of a public person, a question arises regarding 
commercial activities as a means to achieve public goals. Especially, if one of the general 
purposes of a commercial activity is to gain profit. It also raises questions about concepts 
which essentially have no legal regulation – good faith, good reputation, and other. They 
may not only be found in the practices of organisations and courts, but also in economics, 
cultural life of society, religion, and ethics. The analytical and comparative method was used 
in the research by applying it to the legal regulation and studies of viewpoints found in 
literature.   
Keywords: Public persons, commercial activities, public person owned companies, ethic. 
 
1. Introduction  

Commercial activity that is carried out by legal entities of public law 
(hereinafter – public persons) is usually viewed from two aspects – economic 
(effectiveness and impact on competition) and legal (legal forms and 
admissibility). However, it is based on an entirely different cause: economic and 
political tendencies dominating in a state or an economic area. Law defines 
interrelation between these elements in the form of a legal regulation. Not so often 
attention is drawn to the impact of the governance model and its quality on all of 
these factors. The research introduced another aspect which previously was viewed 
more like a philosophical or ideological question – is the commercial activity of 
public persons ethical? It should be especially pointed out that in this context 
morality is separable from ethics. Under the morality dogmas prevailing in the 
society, commercial activity of public persons most likely will be viewed in a 
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positive light, given that there is some motive and purpose matching the interests 
of the society or a specific community. At the same time, goals of the public 
administration authorities are usually rather distant from the legal definition of 
commercial activity.  It is included in Section 1, paragraph 2 of the Commercial 
Law of the Republic of Latvia [1] (hereinafter – the LCC): „… commercial activity 
is an open economic activity which is performed by a merchant on one’s behalf for 
the purpose of gaining profit”. 

The purpose of a public administration may not be profit gaining from 
provision of its services. However, commercial activity in this context has a special 
“charm” to it – by provision of socially important services or provision of the 
accessibility thereto it may be justified that financial resources of public persons 
become available to the commercial companies owned by these public persons in 
the form of a state aid (subsidies, appropriations, etc.). Allocation of funds to 
providers of socially important services usually does not create any negative 
attitudes for the majority of society. Household expenses are often reduced as a 
result of such activities. However, liberalisation of services or in other words their 
subjection to market laws sometimes causes an opposite effect. Latvian society 
faced such a situation in particular after the implementation of the free electricity 
market, which was opened on 01.01.2015 after a year-long delay. Another very 
topical question is the rights of local municipalities to participate in commercial 
activity or to develop new types of commercial activity. By finding reasonable 
arguments, any of the sectors may be regarded as strategically important. However, 
the ethical aspect is essential as well. For example: public persons have not 
provided the respective service in the past or availability of such service has been 
provided by private funds. The situation is being altered through political decisions 
by replacing the service provider and monopolising the service.  
 
2. Legal Basis for the Commercial Activity of Public Persons in Latvia 

The basic principles of the activity of public persons in the area of the private 
law are consolidated in Section 87 and Section 88 of the State Administration 
Structure Law [2] (hereinafter - the SASL). Section 87, paragraph one of the SASL 
prescribes general circumstances when a public person is entitled to act: 1) when 
carrying out transactions that are necessary in order to ensure the activities of such 
a public person; 2) when providing services; 3) when carrying out commercial 
activity. Paragraph three of this Section provides the regulation that, pursuant to 
the letter of the law, only applies to derived public persons. The regulation 
envisages that upon establishment of legal entities of private law, also the ones that 
do not have the purpose to gain profit, derived public persons cannot disavow the 
responsibility imposed by this law and set other goals than the ones that derive 
from the functions of the respective public person. If the regulation largely may be 
regarded as adequate to the current tendencies, then some individual settings of it 
raise a simple question: why the liability for breach of this law is only applicable to 
derived public persons? A continuous conflict between the local municipalities and 
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the central government in Latvia is a fact; however, it may not serve as the grounds 
for placing the state under a special status in respect to this area. It has to be 
pointed out that the approach to commercial activity of public persons presumed by 
the state policy is based on the liberal economic doctrine.  

Section 88 of the SASL includes six preconditions when a public person is 
entitled to perform commercial activity: 1) if the market is not able to ensure the 
implementation of the public interest in the relevant field; 2) in a sector in which 
natural monopoly exists, thus ensuring public availability of the relevant service; 3) 
in a strategically important sector; 4) in a new sector; 5) in a sector, for the 
development of the infrastructure of which large capital investments are necessary; 
6) in a sector, in which, in conformity with the public interest, it is necessary to 
ensure higher quality standards. It shall be noted that opinions encountered in the 
legal doctrine of Germany express rather similar ideas [3]. It raises the question 
about interaction of different sectors and their role of leadership. It has to be noted 
that Latvia is an EU Member State and, to avoid any obstacles, its legal regulation 
has to comply with the single market principles and respective policies of the EU 
in this area as well. In fairly small economies, such as Latvia, the cross-border 
trade element is of secondary importance. Approach of public persons in this area 
has caused a large controversy. Thus, the normative preconditions and practices 
applied to the commercial activity of public persons in implementation of this 
regulation play a big part in formation of the economic climate.  

 Conceptually important novelties were introduced by amendments [4] to 
SASL of 30.06.2009. As to the commercial activity of public persons, at least two 
of them shall be considered significant. Section 87, paragraph one, item 2 of the 
SASL was amended by wording it as follows: “2) providing services;”. Though 
initial wording of the regulation: “2) providing public service;” complied with the 
spirit of the law better.  Section 88, paragraph two of the SASL was also amended 
by wording it as follows: “2) In order to perform commercial activities, a public 
person (public persons) shall establish a capital company pursuant to law.” The 
term “commercial company” used before was replaced with the term “capital 
company”. The official justification of change is given in the annotation of the 
draft law. It states that wording of Section 87, paragraph one, item two of the 
SASL is editorially adjusted, as the regulation applies to the activity of public 
persons in the area of private law.  As to Section 88 of the SASL, it is indicated 
that the amendments are made to ensure unified understanding and approach to 
application of Section 88 to commercial companies established by public persons 
jointly or to commercial companies in which the capital share of the State or self-
government authorities is 100% [5].  

 
3. Ethical Aspects of the Commercial Activity of Public Persons and the Good 
Faith Principle  

The purpose for existence of public persons is to provide for the needs of 
society. If a public person starts competing with subjects of private law in the area 
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of commercial activity, then a question arises whether the commercial activity 
carried out by this person complies with the legal regulation. Legal regulation is 
not self-contained; it is a generally binding expression of a lawmaker’s will which 
may serve as a legitimisation of the existing social or economic relations. It may 
also serve as the implementation of a desired behaviour model by use of the 
enforcement mechanisms available to state power. Legal regulation also depends 
on the political system. R.Cipeliuss points out that a totalitarian state is 
characterised by the efforts of the state to take over and control as much 
competence as possible, while a liberal state is characterised by utmost facilitation 
of autonomous self-determination [6]. In this context it has to be added that also 
rather democratic states have had such periods in the second part of the 20th 
century, when they applied centralisation and got involved in commercial activity, 
including, actual monopolisation of individual industry sectors.   

When carrying out commercial activity, public persons become subjects of the 
civil law framework. At the same time they maintain their legal nature of a public 
person. Reasons of both ethical and rational nature may be found for separating 
commercial activity from public persons and carrying it out through mediation of 
capital companies. Minimisation of risks created by commercial activity which 
may affect the budget of a public person may be regarded as a rational reason. By 
giving up its immunity guaranteed by the status of a public person and carrying out 
commercial activity through mediation of a capital company, it will create equal 
conditions with the rest of the subjects of private law. It means that both the public 
person and the capital company owned by it are bound to act in good faith. Taking 
into account that capital companies are often identified by their owners and 
members of the administrative body, we may believe that in such a case these 
capital companies as well as their members of administrative bodies and owners 
become subjects to possible reputation risks.  

The desired behaviour models are described by use of general clauses. One of 
the most significant general clauses is the aforementioned “good faith”. In Latvian 
private law this concept is included in Section 1 of the Civil Law of the Republic 
of Latvia [7] (hereinafter – the LCL). As any other general clause, concept of good 
faith has to be specified or in other words improved because otherwise it may be 
linked to a person’s individual characteristics and subjective situation awareness. 
Literature particularly stresses the necessity to interpret legal provisions in the 
context of the whole legal system, avoiding any contradictions with other laws and 
legal principles [8]. I.Kull notes that social norms are the factors that provide 
content to the good faith principle which is in line with the overall understanding 
of honest and fair behaviour. The good faith principle may be regarded as a 
common element of different legal systems, yet it is closely related to the legal 
traditions, morality, and culture [9]. It has also been expressed in the Latvian case-
law that the condition included in Section 1 of the LCL to act in good faith also 
means that the subject of law has to implement its rights fairly. For example, 
judgment of the Department of Civil Cases of the Supreme Court in case No.SKC-

1277



75 [10], settling a dispute on obligation rights, stated that Section 1 of the LCL was 
applicable to all civil rights. The purpose of that is to restrict unfair and formal 
implementation of rights. Therefore, good faith is not a subjective, but rather an 
objective criterion for evaluation of a certain action. 
 
4. Governance Model of Capital Companies Owned by Public Persons in 
Latvia 
 Capital companies owned by public persons are subject to the general 
regulations of the LCC. However, their administration is carried out in accordance 
with a special law. As of 01.01.2015, Public Persons Enterprises and Capital 
Shares Governance Law [11] (hereinafter – the PPECSGL) is effective in Latvia. 
Taking into account the international experience and recommendations from the 
Baltic Institute of Corporate Governance (hereinafter – the BICG) [12], 
supervisory boards may be established in capital companies owned by public 
persons in accordance with this law. It is admissible if a capital company complies 
with the two criteria laid down in Section 106, paragraph 1 of the PPECSGL: 
turnover exceeds EUR 21 000 000 and the total balance is at least EUR 4 000 000. 
Previously, due to the pressure of the society and as a result of the 2008 economic 
crisis, councils were liquidated in capital companies in which public persons had a 
majority [13]. Elimination of this institution was related to the practice which was 
not corresponding to its nature – appointment of candidates supported by political 
parties, whose experience in the respective field was regarded as questionable, for 
positions at the councils of capital companies. The ruling opinion of the society at 
that time which still may be found in public sources [14] gives an evidence that it 
was particularly concerned about the observance of ethical principles (lack of 
transparency in decision making, questionable competence of the candidates, etc.) 
in nomination and appointment of candidates. This problem was directly pointed 
out by the information included in the Concept for Governance of State Capital 
Shares which was approved by Cabinet Order No.246 of 04.06.2012 [15]. 
 Will the new regulation correct shortcomings of the past? Firstly, it should be 
noted that liquidation of the councils in capital companies did not fulfil its main 
purpose in its essence. Politicians and persons close to them simply shifted to the 
boards of capital companies or became advisers for these companies. Amendments 
to Section 7 of the “Law on Prevention of Conflict of Interest in Activities of 
Public Officials” [16] of 2012 and to Section 38 of the “Law on Municipalities” 
[17] of 2013 had a greater effect. They basically excluded the possibility for the 
deputies and other officials of Saeima and local municipalities to fill positions in 
capital companies owned by public persons. However, transparency and 
professionalism of the system was not really improved due to the shift of many 
functions of shareholder meetings and councils in capital companies to the level of 
the highest public services. State secretaries of ministries were appointed as 
shareholders (Section 12). While in the local municipalities it is an area of 
responsibility for the municipal governments. In practice this function is delegated 
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to their highest political officials.  In the municipality system established in Latvia, 
those are essentially also the superiors of the executive power – chairmen of the 
local authorities (Section 14). The possible lack of competence in management of 
commercial activity and setting of political goals has been particularly pointed out 
in the literature in respect to the state administration [18].  
 The reform in governance of capital companies owned by public persons is 
directly related to the desire of Latvia to join the OECD. By reading the base 
doctrines [19] of OECD regarding commercial activity of public persons, a couple 
of simple conclusions may be drawn. The members are asked to ensure 
professional implementation of commercial activity and to have a smaller effect on 
the market. To fulfil this task, several principles were included in the legal 
regulation of Latvia: 1) obligation of public persons to evaluate the compliance of 
the activities carried out by their capital companies with the requirements of the 
SASL; 2) efficiency evaluation for maintaining of the capital shares owned by 
public persons; 3) provision of an effective governance of the capital companies to 
be maintained by public persons. In the report on cooperation with the OECD it is 
noted that Latvia does not have a clear public ownership policy; cooperation 
between the ministries and other institutions in the area of public capital share 
governance is insufficient. However, implementation of the public ownership 
function is sometimes mixed up with other public functions, thus affecting the 
conditions for the activity of state capital companies [20]. We may not talk about 
any practices yet, but the theoretically centralised governance model of all state 
capital companies included in the PPECSG is raising some questions already in its 
initial phase (Section 29, PPECSGL). It is rather questionable whether this model 
with a partially centralised governance of capital companies will achieve the goals 
of the industries. Usually results of capital companies are measured by the profit 
earned as it is fairly difficult to define another criterion appropriate for the 
effectiveness of their activity. We have to remember that purpose of the activity 
carried out by capital companies owned by public persons usually are not only 
certain financial results, but also achievement of social goals (BCIG, 2010) [12]. 
The OECD does not disavow the existence of such state companies which are 
driven by non-financial goals [19]. It may also be concluded from the guidelines 
that it is important to ensure governance of all capital companies and agencies in 
accordance with common standards.  

 
5. Selection of Members for Administrative Bodies of Capital Companies and 
Interpretation of the “Good Faith” Concept 

Before the PPECSGL came into effect, none of the external laws and 
regulations had established any criteria or procedure for selection of members for 
councils and boards of capital companies owned by public persons. Such a 
procedure for the selection of board members for capital companies led to one of 
the biggest scandals of this area in Latvia [21] and created a new common name - 
“son of the chauffeur”. It defines politically engaged persons with questionable 
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qualification or unconvincing reputation who are nominated for work in the 
administrative bodies of capital companies owned by public persons. Due to the 
pressure of the society selection of these persons afterwards were carried out by 
organising an administrative competition. At the same time it has to be noted that 
publicity and transparency of these procedures is still doubtful as the selection 
procedure is carried out by competition commissions which are appointed by 
institutions of state administration, while the central administration body in its 
essence plays only a role of an adviser (see Section 22 of the PPECSGL).  

Section 31 of the PPECSGL includes a special regulation for the procedure 
for selection of board and council members for capital companies owned by the 
state (derived public persons – Section 37). The PPECSGL also includes special 
provisions regarding persons which may not be nominated: 1) a candidate does not 
have a university degree; 2) persons who have been punished for intentional 
crimes, regardless of whether the criminal record has been cleared or removed; 3) 
persons whose rights to carry out some certain or any type of commercial activity 
have been taken away based on a judgment reached in criminal proceedings; 4) 
persons who are declared as insolvent debtors by court (Section 31, paragraph four; 
Section 37, paragraph 2). It is interesting that the criteria for selection procedure 
for administrative bodies of state capital companies are harder than for 
administrative bodies of derived public persons. The PPECSGL prescribes that the 
nomination process of board and council members for administrative bodies of 
state capital companies shall comply with: 1) the best practice principles of 
corporate governance; 2) selection of board and council members shall be 
transparent, honest, and professional (Section 31, paragraph 2 of the PPECSGL). 
Formation of professional and competent administrative bodies in capital 
companies should be regarded as a legislator’s goal. Regulation also stipulates that 
the possible member candidates for positions in boards and councils should be 
selected within a public application procedure. It may involve professional 
recruitment consultants or other recruitment methods (Section 31, paragraph three). 

Already prior to the PPECSGL coming into effect, the Cabinet of Ministers 
approved instruction No.6 [22] (hereinafter – Cabinet Instruction No.6) on 
23.09.2014, establishing the procedure for selection of candidates for positions in 
boards and councils of capital companies. It has to be noted that issuance of the 
Cabinet regulations in form of instructions may not be regarded as a very popular 
practice. In Latvia, the legislation process at the Cabinet of Ministers is usually 
carried out in the form of provisions or orders. We have to point out here that the 
Cabinet of Ministers lost an essential instrument in this area by the amendments to 
the Constitution of Latvia [23] (Satversme) of 2007. They excluded Section 81 
from it, which allowed the Cabinet of Ministers to implement its legislative rights 
between the sessions of parliament. In addition to the content of the PPECSGL, 
Cabinet Instruction No.6 introduces such a criterion as “perfect reputation”. 
General clauses provide great opportunities, yet at the same time create significant 
problems when they have to be applied in practice. Paragraph 9 of Cabinet 
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Instruction No.6 includes an attempt to interpret this concept. For example: 1) a 
board or council member candidate shall be regarded as a person with perfect 
reputation if there are no evidence proving the opposite; 2) all of the relevant 
information, except for information which holds a status of classified information 
in accordance with laws and regulations, shall be taken into account when 
evaluating reputation of a board or council member candidate; 3) a board or 
council member candidate shall not be regarded as a person with perfect reputation 
if his personal actions or previous professional activity creates substantial doubts 
regarding the ability of this person to provide objectivity and neutrality of his/ her 
work. If the interpretation of the concept includes circular arguments or other 
concepts that require interpretations themselves, for example, “substantial doubts”, 
a question arises regarding the quality of the legal regulation. Also exclusion of 
classified information from the criteria list raises some questions because certain 
positions in administrative bodies of capital companies may only be filled by 
persons who have proper access to state secret. 

According to the Latvian commercial law and established case-law, becoming 
a member of administrative body in capital companies is directly related to the 
trust from the other members. The loss of such trust is an indisputable ground for 
resignation of a member of an administrative body in capital companies, which, as 
a matter of fact, may not be contested in court [24]. We have to take into account 
that there may be various reasons for the loss of trust. Three reasons may be 
pointed out of why members of administrative bodies in capital companies owned 
by public persons are usually dismissed: 1) economic, for example, a capital 
company has not achieved certain goals; 2) political, for example, change of the 
political administration in a ministry; 3) legal, for example, non-observance of 
requirements laid down in legal regulation. Thus, trust as an ethical discipline is 
turned into a legal concept. Should a case, where a person is dismissed from a 
member position at an administrative body of a capital company due to the change 
of political administration, be regarded as loss of reputation? Such approach allows 
expressing an opposite statement: relation of a person to political circles creates 
reputation risks to this person. It may be found in literature that the viewpoint that 
liquidation of councils in capital companies owned by public persons in Latvia has 
led to the politisation of boards has not been generally accepted. The opinion is 
grounded on an argument that the boards of capital companies have also often been 
politicised in the past [18]. As usually the essence is hidden in nuances – after 
liquidation of councils it is rather difficult to find a board of a capital company 
without any representation of political powers. Industry professionals are also seen 
becoming members of political parties, thus maintaining or earning a position in an 
administrative body of a capital company.  

 
6. Conclusions 
1) Commercial activity of public persons has a special legal regulation. It includes 
several admissibility criteria for the commercial activity of public persons – public 
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persons may carry out commercial activity only through mediation of capital 
companies owned by them, and it is only allowed in certain cases which are 
established by law.  However, there is a contradiction between the general purpose 
of commercial activity – gaining of profit, and purpose of public person – 
satisfaction of the needs of society. Admissibility criteria for the commercial 
activity of public persons in the Latvian legal regulation may be regarded as clear 
and well-defined.  Problems arise from application of these criteria and their 
content in practice, the area of activity of public persons and the goals set for them. 
There is a significant difference between the needs of a local municipality and 
achievement of state-level strategic goals; 
2) Commercial activity of public persons is subjected to general framework of the 
civil and commercial law. It is particularly proven by the obligation to carry out 
commercial activity taking into consideration the good faith principle.   The good 
faith principle is not only a legal criterion; its interpretation should also be based 
on the ethical criteria, which are in line with the general understanding of honest 
and fair actions. The good faith criteria should be applied to the commercial 
activity of public persons throughout all of its phases, including, the decision to 
commence it. What effect will the commercial activity of a public person have on 
the existing market participants and what is its legitimate purpose are the questions 
that should be evaluated in particular. 
3) Based on the regulation which is effective as of 01.01.2015, Latvia has 
implemented a relatively centralised governance model for the capital companies 
owned by public persons. The function of the meeting of shareholders in capital 
companies generally is carried out by the state secretary of the respective ministry 
(chairman of the local authority for municipalities). Also a coordinative body has 
been established by law. Its functions include implementation of common 
governance standards in the activity, governance, and selection of members for 
their administrative bodies of the capital companies owned by public persons.  
4) In addition to the approved criteria (education, criminal liability, or non-
existence of personal insolvency) for the candidates to positions in administrative 
bodies of capital companies, the legal regulation has introduced the “perfect 
reputation” concept, fulfilment of which as a legal general clause is a rather 
complex and extensive process. Taking into account that this concept may be 
interpreted and read too broadly, it is necessary to restrict it, for example, by the 
professional reputation or by replacing it with the criterion of professional 
competence which is already included in the legal regulation. 
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Abstract. The article reviews the neccesity of a better quality of the regulations at national 
and EU level. The basic challenges for the new EU member states from the Eastern 
enlargement, resulting from the luck of a systematic impact assessment (for the accession 
countries economies) of the new harmonised regulations, have been pointed out. These 
challenges concern the creation of unnecessary, new "european-driven" burocracy and 
increasing costs for doing business that result in an increasing gray economy and reducing 
company copmetitiveness levels. The necessity of establisment of an Impact Assessment 
Agency in Bulgatia has been thoroughly motivated together with an analysis of the scope of 
regulations for which it should implement Impact Assessments.    
Keywords: regulations, regulatory impact assessment. 
 
Въведение 

През последните години все по-ясно нараства нуждата от въвеждането на 
подход за по-добро регулиране в България, за да се осигури справедлива и 
конкурентна пазарна среда и да се подобри благосъстоянието и сигурността 
на гражданите. Българският бизнес очаква държавата да осигури и гарантира 
равни условия за осъществяване на стопанска дейност и да стимулира 
конкуренцията. Българските граждани очакват по-добро качество на 
нормативните актове и по-малко бюрокрация. Доброто регулиране е ключът 
към постигането на тези предизвикателства. 

 Редица проучвания и изследвания на международни институции като 
Световната банка (СБ) и Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) също ясно подчертават необходимостта от създаване на по-
добра регулаторна среда в България.  

По-доброто регулиране е един от ключовите приоритети на Европейската 
комисия (ЕК). През 2002 г. ЕК стартира мащабна програма за 
усъвършенстване на административното регулиране. Държавите членки 
на ЕС започнаха поетапни действия за подобряване на бизнес средата и на 
качеството на новото законодателство, за да се подобри 

1284

mailto:svetla_bogdanova@yahoo.com


конкурентоспособността на европейската икономика. България също 
постигна известен напредък в регулаторната реформа. 

През 2004 г. България и Румъния, както и ново присъединилите се десет 
страни към ЕС, се намират пред двойно предизвикателство: 

• преход към пазарна икономика; 
• възприемането на европейското право.  
Това на практика означава, че е необходим много добър ад-

министративен капацитет, за да бъдат постигнати едновременно и двете 
цели. 

Разширяване на ЕС от 2004 г. се случва при значителна разлика в 
икономическото състояние на новите членки (или кандидат-членки) 
спрямо средните равнища на ЕС. Освен това, европейското право, което 
следва да се възприеме, е далеч по-обширно и по-сложно в сравнение с 
предишни разширявания на Общността. 

Тези обстоятелства създават стимули сред администрациите на 10-те 
нови страни-членки да възприемат европейските директиви без 
системен анализ на въздействието на новите регулации върху средата на 
бизнес. От това следват три значими проблема [1]: 

• нарастват разходите за правене на бизнес, което намалява 
конкурентоспособността на тези икономики; 

• в редица случаи европейското право позволява определена гъвкавост. 
Тя се изразява или чрез приемането на преходни периоди или чрез избора на 
различно решение на това, приложено в повечето страни в ЕС. За това, е 
необходимо да се знае точно кои директиви ще бъдат най-съществен 
проблем за местните играчи, което означава че е необходим - анализ на 
въздействието; 

• В много случаи се налага поправка или отмяна на вече приети 
нормативни актове. Това създава непредвидимост на средата за бизнес и 
съответно нови разходи пред всички настоящи и потенциални инвеститори. 

Въвеждането на системен анализ на въздействието на регулациите, в 
редица случаи, спомага за решаване на горните проблеми. Това е така, 
защото тази оценка, в страните в които работи, включва: 

• определяне па „пазарния провал“, който налага регулиране; 
• алтернативни решения, включително да не се прави нищо; 
• определяне, „околичествяване“ и „монетизиране“ на разходите и 

ползите; 
• избор на базов ред - всички разходи и ползи се отнасят към един и 

същи времеви момент, което позволява сравнимост; 
• консултации с всички заинтересовани страни: 
• пряко - чрез директна покана за участие в дискусията; 
• косвено - чрез публикуване на анализите в интернет, така че всеки, 

който желае може да се запознае с тях и да предложи контра-становище. 
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В редица случаи (в България и други страни от Източна Европа) 
представители на администрацията са заявявали, че този анализ на 
въздействието се прави в съответната страна). Почти винаги се е оказвало, че 
се прави само анализ на очакваните ефекти върху бюджета, но не и 
върху средата за правене на бизнес. Освен това почти винаги анализите не 
се публикуват в интернет или широката преса, което ги прави трудно 
достъпни. 

Друг често изтъкван аргумент е, че правенето на анализи на 
въздействието е твърде скъпо, поради което е трудно да се намери 
финансиране. Само че, „неправенето“ на анализи е много по-скъпо, защото в 
общия случай, налага няколкократното преправяне на един и същ 
нормативен акт и/или се увеличават разходите за правене на бизнес на дадена 
територия, което води до по-малко инвестиции и икономически растеж в 
дългосрочен план. 

Наличието на значима по размер сива (неформална) икономика в 
България и въобще в Югоизточна Европа е сигнал за това, че редица фирми, 
частично или напълно, не се съобразяват със законодателството[2]. 
Значимата по размер сенчеста икономика е резултат от високи разходи 
за работа с правителството. Това се отнася не само до данъчното бреме, но 
и до общите бюрократични трудности пред отношенията бизнес-
правителство. 

Оценката на въздействие на законодателството (предварителна и следва-
ща), заедно с постоянни консултации с бизнеса, може да намали разходите за 
правене на бизнес и да създаде условия за ограничаване дела на 
неформалната икономика. Казано по друг начин, наличието на голям сив 
сектор е индикация за сериозна необходимост от подобряване на 
законодателството, а създаването на Звено за подобряване на регулирането 
е важна стъпка в тази посока. 

Идеята за създаване на Звено за подобряване на регулирането (ЗПР) до 
2004 г. не намира приложение в практиката, въпреки че повечето политици 
подкрепят инициативата по принцип. По време на изготвянето па „Ин-
вестиционната стратегия“ на България в  Съвета за икономически растеж, 
група представители на неправителствени организации и администрацията 
предлагат създаването на такова звено като една от мерките за подобряване 
на административната среда.  

 
Създаване на Звено за подобряване на регулирането в България [3] 
Основната цел за създаването на ЗПР е осигуряване на качество и 

прозрачност па регулирането [4], както чрез улесняване на дискусиите между 
частния и публичния сектор („прозрачност“), така и чрез въвеждане и 
поддържане на определени изисквания и стандарти за предварителна оценка 
на въздействието („качество“) в правителството. Едно такова звено би имало 
най-значим ефект при няколко условия, описани по-долу като „идеалния 
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сценарий“. Основна цел за създаване на ЗПР е и утвърждаване в процеса по 
подготовка и приемане на нормативни актове на подхода „мисли първо за 
малкия“ [5]. 

Създаването на ЗПР цели основно да подпомага изпълнителните 
агенции: 

• да изпълнява определен контрол върху изпълнителните агенции 
по отношение на техните нормативни правомощия, т.е. тяхната 
способност да издават нови регулации и да променят съществуващи такива, 
тъй като една агенция може да използва акт на парламента като формално 
оправдание за всяка нормативна промяна, например за нова наредба, която 
пряко ограничава конкуренцията на определени пазари; 

• да осигурява на агенциите специализирана експертиза за тяхната 
оценка на различни регулативни инициативи. Следователно ЗПР ще 
подпомага изпълнителните агенции:  

 при техните нормативни практики, например наредби; 
 при техните инициативи, засягащи нови актове на парламента. 
 
Правни промени и политическа подкрепа 
ЗПР може да работи ефективно, ако: 
 законът за нормативните актове (ЗНА) бъде променен така, че да 

изисква от министерствата и ведомствата да извършват анализ на 
въздействието на подготвяните проекти (АВР) на нормативни актове и да ги 
съгласуват със ЗПР; 

 премиерът поддържа твърда позиция на отказ от разглеждане в МС на 
проекторешения без становище от ЗПР; 

 мненията и решенията на ЗПР по предлаганите проекти за нормативни 
актове задължително се превръщат в част от документацията по проектите и 
са открити за обществен преглед. 

 
Място на Звеното за подобряване на регулирането в правителството 
Работната група по опростяване на бизнес средата в Европейската 

комисия през 1998 г. препоръчва следното: „Да се създаде група или звено на 
пряко подчинение на взимащите решения на най-високо политическо ниво. 
Неговата цел ще бъде да осъществява преглед на законодателството и 
реформа и да осигури отчитането на гледната точка на малките и средните 
предприятия в законодателния процес". Всички ведомства, чиито 
правомощия са от значение за бизнес средата, следва да бъдат представени в 
това звено“ [6]. 

За да се създадат условия работата на ЗПР да има ефект върху цялата 
администрация, то трябва да получи специално място и легитимност: 

1)  ЗПР трябва да бъде създадено от премиера с мандат на най- висш 
орган в рамките на правителството по въпроси, свързани с качеството и 
изчерпателността на изготвяните в администрацията АВР; 
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2) Премиерът трябва да изисква официално (а и де факто) от всички 
министри да се консултират със ЗПР по подготвените от тях АВР; 

3)  Премиерът трябва да изисква всички министри да се съобразяват с 
препоръките на ЗПР; 

4)  ЗПР не следва да е на подчинение на отделен министър, тъй като 
във въпросите на по-доброто регулиране често се сблъскват интересите на 
различни министерства; 

5) Най-вероятно тази специална роля ще трябва да бъде одобрена и/или 
наложена и от Народното събрание под някаква форма. 

Мандат и правомощия на Звеното за подобряване на регулирането 
Правомощията на ЗПР са: 
1)  Преглед на АВР, изготвени от министерствата по проекти на 

нормативни актове, които предстои да бъдат внесени за разглеждане на 
заседание на МС. Следва да бъде въведено нормативно изискване (в ЗНА 
и Устройствения правилник на МС) становището на ЗПР да придружава 
проектите на нормативни актове през целия им път до окончателното 
им приемане; 

2) Преглед на мотивите на проектозакони, подготвени от народни 
представители и изпращане на становище; 

3)  Създаване на инструкции за АВР за администрацията; 
4) Създаване на инструкции за обществени обсъждания на проекти за 

нормативни актове; 
5) Издаване на задължителни предписания за подобрение на АВР 

изготвяни от министри за проекти на нормативни актове, по които те са 
вносители в МС; 

6)  Отговаряне на въпроси и подготовка на анализи по искане на 
парламентарни комисии; 

7) Всички становища на ЗПР се публикуват в Интернет. 
 

Човешки ресурси, възможности и легитимност на мнението на 
Звеното за подобряване на регулирането 

Постоянният състав на ЗПР да бъде подбран от експерти с опит и 
авторитет, работили и извън правителството, т.е. членовете на звеното 
може да се наемат от: 

1) Бизнес асоциации, които са натрупали опит в оценката на 
въздействието на регулациите върху частния сектор като цяло, или върху 
отделен отрасъл; 

2) Неправителствени организации (изследователски институти), които 
редовно оценяват средата за правене на бизнес и оценяват ползите и 
разходите от стопанските политики; 

3) Изследователските отдели на Централната банка и други финансови 
институции; 

4) Консултантски компании, които имат опит в изследване и анализ на 
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стопанските политики, пречките пред инвестициите и разходите за правене 
на бизнес в дадена страна. 

5) Министерствата да изпращат свои представители на заседанията 
на 3ПР които да имат консултативни функции и да не участват в процеса на 
изготвяне на анализа и на вземане на решения. 

Обхват на нормативните актове, разглеждани от Звеното за 
подобряване на регулирането 

1) Проекти на закони. В българската политическа традиция 
Министерският съвет подготвя и внася в парламента повечето проекти на 
закони. В тази рамка е задължение на съответното министерство или 
ведомство, инициирало и подготвило проекта, да представи и мотиви към 
проекта. ЗПР има за задача да преглежда мотивите към всеки проект преди 
внасянето му в МС за разглеждане и решение; 

2) Проекти за постановления на МС. ЗПР ще има две задачи:  
o да се увери, че ефектите от предлаганото постановление няма да 

противоречат на преследваната цел от материалния закон; 
o АВР да отговаря на съществуващите изисквания и стандарти; 
3) Проекти за други подзаконови нормативни актове (наредби, 

инструкции, стандарти и т.н.), създавани от отделните министерства. ЗПР ще 
има две задачи:  

• да се увери, че ефектите от предлагания подзаконов нормативен акт 
няма да противоречат на преследваната цел от материалния закон; 

• АВР да отговаря на изискванията и стандартите. За да може ЗПР да 
изпълнява тази функция е необходимо да бъде променен ЗНА и да се 
предвиди задължение за министрите да съгласуват със ЗПР проектите на 
нормативни актове, които те приемат; 

4)  Проекти на закони, изготвени от народни представители. Трябва да 
изпраща мнения по избрани от него проекти, които да имат съвещателен ха-
рактер. От друга страна, парламентът получава възможност да иска 
становища, като си запазва правото да приема оценките на звеното или не; 

5) Стратегии и концепции. ЗПР да извършва анализ разходи /ползи още 
при изготвянето на стратегии или концепции, с които се задава рамката на 
по-нататъшно регулиране. 

За периода 1999 – 2007 година са проведени редица действия във връзка 
с по-доброто регулиране в България. Най-важните от тях са прегледа и 
облекчаването на секторните регулаторни режими (разгледани са 360 
режима, като за отмяна или облекчаване са предвидени 192 и от тях вече 
близо 90% са опростени), приемането на Закона за ограничаване на 
административното регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност (ЗОАРАКСД) и др. Изпълнението на тези действия 
обаче не гарантираха устойчивост на процеса по създаване на добра 
регулаторна среда.  
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Програмата за по-добро регулиране (2008-2009) е насочена към 
постигането на такава устойчивост чрез комплекс от мерки за постигане на 
целите. Нейното изпълнение създава среда за провеждането на ефективна 
политика за по-добро регулиране в България в контекста на Лисабонската 
стратегия на Европейския съюз, Националната програма за реформи (2007 – 
2009), Стратегията за насърчаване на инвестициите (2005 – 2010) и 
Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия 
(2007 – 2013).  

Реализирането на мерките по програмата спомога за създаването на 
регулаторна система с ниски разходи и малък риск, която да подпомага 
конкурентоспособността на страната и в същото време ефективно да 
защитава обществените интереси. За постигането на тази цел през 
следващите няколко години България следва да разработи и изгради 
необходимия капацитет за сближаване с добрите европейски регулаторни 
практики.  

Програмата определя действията на правителството в краткосрочен план, 
като обхваща периода от 2008 до 2009 г.  

Общата цел на програмата е: Намаляване на административните 
пречки пред бизнеса и подобряване на административното регулиране.  

Специфичните цели на програмата са:  
1. Премахване и облекчаване на административни режими. 
2. Създаване и укрепване на институционалната структура за 

прилагането и контрола на политиката за по-добро регулиране. 
3. Активизиране на диалога със заинтересованите страни. 
4. Усъвършенстване на регулирането на общинско ниво и укрепване 

капацитета на областно и общинско ниво за провеждане на добри 
регулаторни политики. 

 За постигане целите на програмата за по-добро регулиране са 
предвидени следните мерки: 

1. В първата специфична цел на програмата са заложени следните 
мерки:  

• Да се извършва систематичен преглед за отстраняване на 
административните пречки и подобряване на административните режими 
върху стопанската дейност в сътрудничество със заинтересованите страни. 
По тази мярка са предвидени конкретни административни режими, които 
ще бъдат премахнати и облекчени по предложения на бизнес 
организациите. Действията в тази насока ще продължат през целия период 
на осъществяването на програмата; 

• да се проучат, разработят и въведат алтернативни форми на 
регулирането; 

• да се осъществи ангажимента на България по изпълнението на 
Програмата за действие на Европейската комисия за намаляване на 
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ненужния административен товар от съществуващото законово устройство 
в Европейския съюз;  

• дейностите по интегриране на административните услуги на 
принципа “епизоди от живота” и “бизнес събития” за улесняване и 
опростяване на достъпа и предоставянето на комплексни услуги. 

Премахването или облекчаването на административните режими, 
въвеждането на алтернативи на регулирането и намаляването на 
административния товар ще се извършват, като се отчита ролята на 
държавата за опазване на националната сигурност и обществения ред, 
изключителните и суверенните й права по смисъла на чл. 18, ал. 1 – 4 на 
Конституцията на Република България, както и необходимостта за защита на 
личните и имуществените права на гражданите и юридическите лица и на 
околната среда; 

2. Във втората специфична цел на програмата са предвидени: 
• мерки за създаване и укрепване на капацитета на Звеното за по-добро 

регулиране в администрацията на Министерския съвет; 
• мярка за въвеждане и прилагане на политиката за по-добро регулиране 

в администрациите на изпълнителната власт; 
• мерки за въвеждането на предварителни и последващи оценки на 

въздействието на нормативни актове, като се установи практика на анализ и 
мониторинг върху проблемните на заинтересованите страни, области на 
законодателството и правоприлагането; 

 С цел регламентиране на извършването на оценки на въздействието са 
предвидени и промени в законодателството: 

• въвеждането на оценката на въздействието на нормативни актове 
налага съответни действия във връзка със създаване на знания и умения за 
нейното прилагане; 

•  предвид необходимостта от методическа подкрепа и обучения на 
служители от централната и местните администрации да се подпомогне 
процеса на въвеждане и прилагане на принципите на по-доброто регулиране 
и изготвянето на оценки на въздействието на нормативните актове; 

• да се изготвят програми за методическа помощ и обучение; 
• съгласно измененията в Закона за администрацията [7]  се предвижда 

данните от Регистъра на административните структури и на актовете на 
органите на изпълнителната власт и от Регистъра на държавните 
служители да бъдат обединени в Административен регистър. Този 
регистър се очаква от бизнес организациите, тъй като ще облекчи тяхната 
работа по осигуряване на информираност относно задълженията, 
произтичащи от съществуващите административни режими. 
Министерството на държавната администрация и административната 
реформа извършва необходимите промени и стартира ползването на 
регистъра.  

3. В третата специфична цел на програмата се предвиждат: 
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• мерки, с които да се даде възможност за осъществяване на диалог с 
всички заинтересовани страни и по-голяма прозрачност в действията на 
правителството; 

•  предвижда се разработването и прилагането на политика за 
задължително и своевременно консултиране, основана на минималните 
консултативни стандарти и практика от Европейския съюз; 

• провеждането на обучения на администрацията за провеждането на 
консултации. 

4. Четвъртата специфична цел на програмата е насочена към местните 
власти. Мерките по тази цел предвиждат:  

• да допринесат за укрепване на капацитета за прилагане на политиката 
за по-добро регулиране и за усъвършенстване дейността на органите на 
местното самоуправление; 

• преглед на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност на общинско ниво; 

• разработване на насоки за добро регулиране на общинско ниво; 
• осигуряване на методическа подкрепа и обучение на общинските 

администрации при въвеждането на добри регулаторни практики.  
Конкретните мерки и отговорните институции за осъществяване на 

четирите специфични цели на Програмата за по-добро регулиране са дадени 
в таблица 1. 

 
Таблица 1. Конкретни мерки и отговорни институции за осъществяване  

на специфичните цели на програмата за по-добро регулиране. 
Оперативни цели и мерки  Отговорни 

институции 
ПРЕМАХВАНЕ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ДМИНИСТРАТИВНИ РЕЖИМИ 
Мярка 1.1. Премахване и облекчаване на 

предложените от бизнеса административни режими 
съгласно Приложението: 

- решение на Министерския съвет за 
премахване и облекчаване на режими 

- подготовка на необходимите изменения в 
нормативните актове  

 
Мярка 1.2. Извършване на систематични 

прегледи на административните режими и на 
административните пречки при осъществяването на 
стопанска дейност в сътрудничество със заинтере-
сованите страни (организации на работодателите, 
браншови организации и др.); 

 
Мярка 1.3. Проучване, разработване и 

въвеждане на алтернативни форми на регулирането 
 

  
 
 
МС 
 

ресорни министерства 
 
 
 
 
 

 
ресорни министерства, 
МС 

 
ресорни министерства, 
МС, икономически и 
социални партньори, 
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Оперативни цели и мерки  Отговорни 
институции 

Мярка 1.4. Внасяне на предложение в 
Министерския съвет за намаляване на ненужния 
административен товар за бизнеса, произтичащ от 
задълженията за информиране от съществуващото 
национално законодателство, което не е 
ангажирано с въвеждане на европейското 
законодателство 

 
Мярка 1.5. Интегриране на услугите на 

принципа “епизоди от живота” и “бизнес събития”, 
с цел улесняване и опростяване на достъпа и 
предоставяне на комплексни услуги  

- определяне на портфолио от електронни 
услуги с висока обществена стойност  

- дефиниране на областите на интеграция на 
електронни услуги и установяване на критерии за 
интегрирането им 

- подобряване на функционалността на портала 
за електронно правителство 

- проектиране, разработване и внедряване на 
интегрирани услуги  

- еднократно предоставяне на информация към 
администрацията от гражданите и бизнеса 

 
Мярка 1.6. Стартиране на Административния 

регистър – предоставяне на актуална и точна 
информация относно съществуващите регулаторни 
режими и административни услуги 

НСОРБ 
 
 
 

 
МИЕ 
 
 
 
 
 
МДААР  
 
МДААР 
 
 

ресорни министерства,  
 
МДААР  

всички административни 
структури  

 
МДААР 

СЪЗДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 
СТРУКТУРА ЗА ПРИЛАГАНЕТО И КОНТРОЛА НА ПОЛИТИКАТА ЗА 
ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ 

Мярка 2.1. Създаване и укрепване на 
капацитета на Звено за по-добро регулиране в 
администрацията на Министерския съвет 

- структуриране на звеното и определяне на 
неговите функции 

- обучение на експертите от звеното за 
осъществяване на методологическо ръководство на 
министерствата при извършване на оценка на 
въздействието 

 
Мярка 2.2. Определяне на функции на 

централните администрации на изпълнителната 
власт във връзка с прилагането на политиката за по-
добро регулиране и извършването на оценки на 

 
 
 

 
 
 
 
МС 
 
 
 
МС, МДААР 

 
 
 
МС,ресорни министер-
ства, държавни агенции, 
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Оперативни цели и мерки  Отговорни 
институции 

въздействието 
 
Мярка 2.3. Въвеждане на оценка на 

въздействието на нормативни актове.  
- разработване на методология за извършване 

на предварителна непълна оценка на въздействието 
- разработване на методология за извършване 

на предварителна пълна оценка на въздействието на 
проекти на нормативни актове 

- разработване на критерии за избор на проекти 
на нормативни актове, на които да се правят 
предварителни пълни оценки на въздействието, 
както и на условия и ред за планиране 
извършването на такива оценки в хода на изготвяне 
на законодателната програма на МС 

- промени в Закона за ограничаване на 
административното регулиране и 
административния контрол, Закона за 
нормативните актове, Закона за администрацията, 
Устройствения правилник на Министерския съвет и 
на неговата администрация и др. 

- Стартиране извършването на оценки на 
въздействието  

- Извършване на последваща оценка на 
въздействието 

 
Мярка 2.4. Създаване на знания и умения в 

администрацията за прилагане на оценка на 
въздействието на проекти на нормативни актове  

- разработване на програма за обучение 
- провеждане на обучение на служители от 

администрацията  
- провеждане на обучение за лектори  
 
Мярка 2.5. Засилване на контрола и 

отчетността 
- въвеждане на задължително предварително 

съгласуване на оценките на въздействието със 
Звеното за по-добро регулиране 

- ефективно използване на Административния 
регистър за контрол на бизнеса върху 
администрирането на режимите 

- ежегоден доклад за изпълнение на политиката 
за по-добро регулиране  

 

изпълнителни агенции 
 

 
 

МС, МИЕ, МДААР, МФ, 
МТСП, МОСВ 
 
МС, МИЕ, МДААР, МФ, 
МТСП, МОСВ 

 
 
 
 
МС, МИЕ, МДААР, МФ, 
МТСП, МОСВ 

 
 
 
 
 
МС 

 
МС,ресорни министерства 
 
МС,ресорни министерства 

 
 
 
 

МС,МИЕ,МДААР,ИПАЕИ 
 
МС,МИЕ,МДААР,ИПАЕИ 
МС,МИЕ,МДААР,ИПАЕИ 

 
 
 
 
 
МС 
 
 
МДААР 

 
МС 
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Оперативни цели и мерки  Отговорни 
институции 

АКТИВИЗИРАНЕ НА ДИАЛОГА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ 

Мярка 3.1.Задължително,своевременно и 
ефективно консултиране със заинтересованите 
страни.  

 
Мярка 3.2. Разработване и внедряване на 

политика за задължително и своевременно 
консулти-ране, основана на минималните 
консултативни стандарти и практика от 
Европейския съюз 

- Разработване на процедури за консултации 
- Обучения на администрацията за 

провеждането на консултации 
- Разработване на нов модул и функционалност 

на Портала за обществени консултации за 
предложения от бизнеса, неправителствения сектор 
и гражданите за подобряване на регулирането 

 
Мярка 3.3. Консултации със заинтересовани 

групи от средите на бизнеса относно тяхната роля в 
системата на оценка на въздействието.  

 
 
 
 
 

 
 
Всички институции 
 
 
 
 
 
 

МС, МИЕ, МДААР 
 
МС,МДААР и ИПАЕИ 
 
 
 

МС 
 

 
МИЕ, МС, ресорни 
министерства 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ОБЩИНСКО НИВО 
И УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЛАСТНО И ОБЩИНСКО НИВО ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОБРИ РЕГУЛАТОРНИ ПОЛИТИКИ 

Мярка 4.1. Преглед на административното 
регулиране и административния контрол върху 
стопанската дейност на общинско ниво 

- анализ на въведените режими на общинско 
ниво 

- отмяна на незаконосъобразно въведени 
режими 

- предложения за законодателни промени с цел 
усъвършенстване на контрола върху регулирането 
на местно ниво 

 
Мярка 4.2. Сравнителен анализ на 

регулаторните практики на общинско ниво  
 
Мярка 4.3. Усъвършенстване дейността на 

органите на местното самоуправление 
- създаване на насоки за по-добро регулиране 

на общинско ниво 
- разпространение на добрите практики 
- разработване на платформа за обмен на идеи 

 
 
 

 
 
 
 

МС, НСОРБ 
Общински съвети, 
областни управители 
МС,кметове,общинските 
съвети, областните 
управители, НСОРБ  

 
 
МС, НСОРБ 
 
 

 
МС, НСОРБ, 

кметове, общинските 
съвети, областните 
управители,  
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Оперативни цели и мерки  Отговорни 
институции 

и знания за доброто регулиране   
 

Изводи 
1. Въвеждането на системен анализ на въздействието на регулациите 

спомага за решаване на редица проблеми, като: премахване на сивата 
икономика, бюрократичните трудности, високите данъци, високите разходи 
за правене на бизнес, необходимостта от поправка или от отмяна на вече 
приети нормативни актове. 

2. Поради високата цена анализа на въздействието на регулациите, в 
периода на присъединяването на СЦИЕ към ЕС, не се е правил такъв анализ, 
поради което се стига до няколкократна промяна в нормативните актове 
(което е много по-скъпо), респективно се увеличават разходите за правене на 
бизнес на дадена територия, а това води до по-малко инвестиции и 
намаляване на икономическия растеж в дългосрочен план. 

3. Изпълнението на мерките на програмата за по-добро регулиране в 
България води до създаване на регулаторна система с ниски разходи и малък 
риск, което подпомага конкурентоспособността на икономиката и в същото 
време ефективно защитава обществените интереси. 

4. Процеса на ОВЗ би улеснило политиците при обсъждане на важни 
управленски приоритети и взимане на важни управленски решения. 
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Abstract: Freeze Bulgarian oligarchy attempts to derail the currency board and to 
rob again the savings of depositors must be paramount to ensuring financial and 
political stability and social peace in the country. So the big question is will there 
be a political will in the Bulgarian Parliament to be overcome selfishness and party 
lobbying interests of certain financial groups. You will protect party interests of the 
citizens who elected them. Will find a way to introduce a truly independent 
supervisory authority. 
Keyword: National Bank, currency board , financial stability, political oligarchy , 
savings, debt, KTB.  
 
1. Въведение 

Все по актуален става въпросът за действията, които българското 
правителство трябва да предприеме, за да осигури финансовата стабилност в 
страната. Казусът с фалита на КТБ доказа неопровержимо липсата на 
контрол от страна на българската държава и по-конкретно на БНБ, КФН, 
официалния международен одитор в лицето на KPMG. И трите споменати 
институции дават писмени становища за стабилността на банката буквално 
дни преди поставянето и под специален надзор. Нещо повече - в 
продължение на години KPMG предоставя одиторски доклади на самата 
БНБ, където липсват подпис и печат. Това противоречи на всички законови 
норми на Република България и осигурява на KPMG възможност за 
избягване на всякакви съдебни претенции за пропуснати ползи и умишлена 
вреда.  

За недобросъвестните си и подвеждащи доклади международният одитор 
е глобен от държавния регулатор със 100 000 лева, нещо което предизвика 
обществено възмущение и специално заседание на Комисията за борба с 
корупцията в 43 Народно събрание [1]. Разразилият се скандал с КТБ и 
свързаните с казуса държавни регулатори още веднъж поставят въпроса 
доколко са гарантирани спестяванията на българските граждани? Възможен 
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ли е аржентинският сценарий за България? Какви ще бъдат възможните 
последствия в икономически, социален и политически план при евентуално 
подобно развитие?  
 
2. Изложение  

След фалита на КТБ, четвърта по големина банка в България,  повечето 
български политици продължават да твърдят, че валутният борд е стабилен и 
няма никаква опасност за българската икономика. Фактите обаче показват 
друго. През 2015 изненадващо е взет нов дълг от 16 милиарда лева, 
ратифициран със закон от Народното събрание.  

Наистина част от този дълг отива за рефинансиране на стари задължения, 
но въпреки всичко остава под въпрос взимането на около 6 милиарда. Това 
би могло да бъде обяснено с желанието на правителството да се подсигури в 
бъдеще от евентуални проблеми с други банки. По този начин Брутният 
външен дълг на България към 2015 надвишава 40 милиарда евро. 
Междуфирмената задлъжнялост по данни на БСК към края на 2014 е над 160 
милиарда лева.  Когато повечето български политици и икономисти говорят 
за външния ни дълг, те обикновено визират държавния сегмент, който 
действително не е висок на фона на останалите европейски страни. Големият 
проблем е Брутният външен дълг, който включва и задълженията на фирми и 
банки към частните кредитори. Този дълго е особено опасен, доколкото при 
проблемна ситуация може да доведе до сериозни проблеми в българската 
икономика. 

Възможно ли е да съществуват финансови кръгове, желаещи 
политическа криза и провал на валутния борд? Възможно ли е да бъдат 
ограбени спестяванията на българските граждани от една страна, а от друга – 
да бъдат обезценени заемите на т.нар. кредитни милионери? Прави 
впечатление, че един от първите законопроекти на НДСВ и ДПС през 2001 
година, внесен от Иван Искров, Валери Димитров и Константин Пенчев е 
отпадането на наказателната отговорност за раздаване на необезпечени 
кредити.  

Това доведе до експлозия на кредитирането в България. Вероятно 
близкото бъдеще ще покаже колко от раздадените кредити реално са 
обезпечени. Факт е, че ръстът на необслужваните кредити рязко нараства 
през последните месеци. Показателен е примерът с КТБ, значителна част от 
чиито кредити се оказват необслужвани или предоговорени. По данни на 
БНБ размерът на т.нар. класифицирани кредити в средата на 2009 г. достига 
7.38% или около 2,75 милиарда лева.  

Към края на 2010 вече е 3,5 милиарда или около 10%. Година по-рано – 
към 31 август 2008 т.нар. лоши кредити са едва 2,8%, което означава, че 
нарастването за една година е близо 300 %. През 2014 година, въпреки 
смяната на методиката от страна на БНБ т.нар. проблемни кредити 
надвишават сумата от 10 милиарда лева – над 20 % от общите кредити в 

1298



банковия сектор [2]. Правим уточнението, че значителна част от проблемните 
кредити са прикрити от редица банки формално като върнати и отпуснати 
отново, което затруднява реалната статистика. А случаят с КТБ доказа, че на 
официалната статистика едва ли може да се вярва.  

Буквално дни преди поставянето и под особен надзор КТБ беше най-
стабилната българска банка по отношение на т.нар. класифицирани кредити. 
Броят на необезпечените кредити тепърва предстои да бъде уточняван, но по 
предварителни данни те са милиарди. Официален доклад на МВФ още през 
2004 г. ясно предупреждава как „рязката експанзия на кредитите през 
последните 2 години много напомня за кризата през 1996-1997г.” [3].  
Мнозина биха казали, че такъв аналог е неуместен, доколкото тогава почти 
половината от банките са държавни, докато днес много от банките в България 
са собственост на реномирани чужди банки. Подобни аргументи едва ли са 
състоятелни, доколкото редица реномирани банки през последното 
десетилетие показаха доста смущаващи от гледна точка на закона практики, 
заради което бяха санкционирани сурово от правосъдието на САЩ и ЕС с 
милиардни глоби и влезли в сило присъди. 

Има и друго. Брутният външен дълг се увеличава за през последните 
години повече от 3 пъти, достигайки цитираната по-горе безпрецедентна за 
България стойност от 40 милиарда евро. Това са главно частни краткосрочни 
кредити от чужбина. Всеки може да се досети какво би станало, ако значим 
брой чужди кредитори решат да обърнат своя левов ресурс във валута и 
решат да се изтеглят. Съществува и друга хипотеза – какво би станало ако 
значителен брой недобросъвестни кредитополучатели и свързани лица с 
ръководствата на банките получили необезпечени кредити обърнат този 
ресурс във валута и го изнесат в чужбина. Всъщност казусът с КТБ показва 
именно подобна тенденция. Какво би станало тогава с валутния резерв на 
БНБ, при условие че БНБ по закон е длъжна да продава неограничено 
количество валута по фиксиран курс?   

Случайно ли много от българските политици и финансови анализатори 
премълчават тези обезпокоителни факти? Случайно ли 40 Народно събрание 
многократно отказва дори дебат по предложението за връщане на 
наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити? При 
провал на борда и обезценка на лева ще спечелят онези, които са получили 
левови кредити, а ще загубят българските спестители. Колко биха могли да 
откраднат кредитните милионери и свързаните с тях лица чрез една нова 
финансова криза?  

През 2014 г. депозитите на граждани и фирми са над 45 милиарда лева. В 
същото време над 45 милиарда са раздадени като кредити, като разликата е 
взета от банките като заеми от чужбина. Което означава, че ако хората усетят 
опасност и започнат масово да теглят парите си, банковата система със 
сигурност ще бъде срината и ще се повтори ситуацията от 1997 година. Ако 
това стане и левът бъде обезценен само наполовина, големите 
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кредитополучатели ще спечелят за една нощ над 20 милиарда лева. Един 
достатъчно сериозен мотив. Това разбира се е само една хипотеза, но тя е 
подкрепена от нежеланието на 4 поредни парламента да приемат връщането 
на наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити. 

През юли 2006 председателят на Съвета по законодателство към 
Председателя на Народното събрание проф. Красимира Средкова публично 
заяви, че в част от законите, които правителството внася в Народното 
събрание прозират откровено лобистки и лични интереси [4].  

Тази теза намира своето потвърждение в два ключови закона. Член 33 на 
Закона за БНБ например гласи, че БНБ не може да предоставя кредити на 
банки. Няколко реда по-надолу обаче пише, че БНБ „може да предоставя 
кредити в левове, ако те са обезпечени със залог на злато, чужда валута и 
други подобни бързоликвидни активи”. Странно е, че в специална своя 
наредба БНБ е приравнила към златото и чуждата валута българските 
държавни ценни книжа! [5]. Открит и особено любопитен остава въпросът 
защо Управителният съвет на БНБ пропуска онова, което всеки второкурсник 
по икономика знае, а именно, че при финансов трус държавните ценни книжа 
се обезценяват наравно с националната валута. И че тези книжа нямат 
абсолютно нищо общо със златото. 

Тръпки ще побият българските спестители обаче, ако научат какво пише 
в т.нар. Закон за гарантиране на влоговете в банките. В чл.23 направо е 
записано, че „при влог в чуждестранна валута на вложителя се изплаща 
левовата равностойност на гарантирания размер на влога по курса на БНБ в 
началния ден на изплащане на гаранцията по влоговете”. Казано направо, 
всички валутни влогове ще бъдат изплащани в обезценени левове, ако 
междувременно бъде провален валутния борд. Многозначителен е фактът, че  
българският парламент без дебат отхвърля в края на юли 2006  
предложенията за промени в цитирания по-горе закон.  През 2009 година 
предложението все пак е прието на първо четене, но в разрез с конституцията 
е спряно в Комисията по бюджет и финанси и законопроектът въобще не 
стига до гласуване в пленарна зала.  

При наличието подобни закони големият въпрос е кога българската 
финансова олигархия ще реши да присвои спестяванията на българските 
граждани. Най-удобният начин е създаването на политическа криза, която да 
прерасне във финансова. Залогът е изключително висок  - над 45 милиарда от 
спестяванията на българите. А когато се касае за пари, политическите партии 
са доказали, че могат да работят заедно.  

Може би неслучайно нобелистът по икономика проф. Джоузеф Стиглиц 
при едно от посещенията си в България предупреди: „В Аржентина на 
повръхността изглеждаше, че хората са спокойни, но вероятността от бунтове 
при тамошната конфигурация беше доста висока. Но трябва да се каже, че 
тук в България, в един определен момент това също ще е вярно” [6].  Вярно е, 
че валутният борд в Аржентина просъществува около 10 години, докато в 
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България той действа вече около 18, но това не променя същността на 
проблемите въ финансовата и икономическа сфера. 

Редица големи банки още през 2005 г. започват да включват в кредитните 
договори една особена клауза – за служебно превалутиране на отпуснатия 
кредит. Така банката получава право да превалутира служебно отпуснатия 
кредит при “съществени промени на пазара”. Казано иначе, гражданите, 
получили кредити в левове, могат да бъдат заставяни да връщат същият този 
кредит във валута. Въпросната клауза показва силно недоверие от страна на 
банките към българската финансова система и принципите на валутния борд, 
въведени чрез закон.  

Симптоматично е, че подобен феномен беше наблюдаван и в Аржентина, 
месеци преди да рухне валутния борд. За щастие Народното събрание 
забрани през 2006 изрично служебното превалутиране за потребителските 
кредити. След двегодишни процедурни хватки края на 2008 парламентът 
приема и предложението за премахването на наказателните лихви при 
предсрочно връщане на потребителски кредити. 

След казаното дотук особено тревожни са опитите на българския 
парламент и други финансови институции да прикрият истинските причини 
за станалото в КТБ.  Изтичането на около 4 милиарда лева към свързани и 
подставени лица и фирми несъмнено е следствие  липсата на ясна законова и 
нормативна база, както и липсата на контрол към банковите институции. 
Това би дало възможност на последните да раздават и в бъдеще  ресурса на 
българската държава на определени частни лица, включително и като 
необезпечени кредити, или просто да го изнесат в чужбина.  

Стопирането на опитите на българската олигархия да провали валутния 
борд и да ограби отново спестяванията на вложителите трябва да е 
първостепенна задача за гарантиране на финансовата и политическата 
стабилност, а и социалния мир в страната. Затова големият въпрос е ще се 
намери ли политическа воля в българския парламент да бъде превъзмогнат 
партийния егоизъм и лобистките интереси на определени финансови 
групировки. Ще защитят ли партиите интересите на гражданите, които са ги 
избрали. Ще се намери ли начин за въвеждане на един истински независим 
орган за банков надзор, който да гарантира стабилността на системата и 
съответно спестяванията на българските граждани. И не на последно място – 
ще понесат ли наказателна отковорност онези лица, които в 
институционалното си качество и служебно положение  и вследствие на 
своите действия или бездействие са допуснали да се случи присвояване на 
близо 4 милиарда от КТБ?  

В официалния доклад на БНБ четем:  „Резултатите от извършената от 
одиторските фирми оценка на основните балансови позиции на банката (в т. 
ч извадки от кредити, инвестиционен портфейл, ценни книжа, други активи, 
недвижими имоти), която включва експозициите на 138 фирми 
кредитополучатели с общ размер на задълженията към 30.09.2014 г. 5335 
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млн. лв., или 96.6% от общия корпоративен кредитен порт¬фейл са 
следните:. 

1. За 14 кредитополучателя с общ размер на експозициите 441 млн. 
лв. няма признаци за обезценка или обезценката е минимална. Неза¬висимо 
че в пет от случаите не са установени съществени валидни обезпечения, 
финансовото състояние на фирмите дава основание за заключение, че за тази 
група са необходими обезценки в размер на 46 млн. лв. 

2. За 29 кредитополучателя с общ размер на експозициите от 888 
млн. лв. е установена оперативна дейност, резултатите от която не подкрепят 
в достатъчна степен обслужването на кредитите й. За тези дружества 
са установени съществени признаци за влошаване на финансовото 
им състояние (трайно намаляващи приходи и/или печалби; загуба от 
дейността; отрицателен собствен капитал и т.н.) и/или бизнес, чийто 
предмет на дейност и мащаб не е съпоставим с размера или целта на 
предоставения заем; за четири от дружествата не са идентифицирани 
валидни обезпечения. Общо за тази група изводът е, че са необходими 
обезценки в размер на 594 млн. лв. 

3. Група от 6 кредитополучателя с обща експозиция 377 млн. лв. 
може да бъде определена като дружества с оперативна дейност с висока 
степен на бизнес зависимост от малко на брой свързани лица. Като цяло за 
групата са необходими обезценки в размер на 216 млн. лв. 

4. Най-голямата група от 82 кредитополучатели се състои от такива, 
които в преобладаващата си част (67 случая) нямат собствена опера- 
тивна дейност или тя е силно ограничена, а приходите им се генери- 
рат изцяло или преобладаващо от трети лица. Общата експозиция на 
всички дружества от групата е 3434 млн. лв., или 64% от кредитния 
портфейл. Това са дружества и холдингови компании, чиято основна дейност 
е предимно инвестиционна, в много случаи без собствен персонал и друга 
оперативна дейност. Много от тях са новосъздадени (т.е. създа¬дени в 
рамките на 12 месеца преди отпускането на първия кредит) или такива с цел 
придобиване на дялове и акции в други дружества. Към 30.09.2014 г. в 
резултат на анализа на кредитополучателите в тази категория коефициентът 
на покритие на дълга с валидни обезпечения, като се вземе предвид 
възстановимата им стойност, е едва около 2%. Според счетоводните баланси 
на кредитополучателите от тази група в случаите, когато такива са налични, 
голяма част от тях отчитат значи¬телни вземания от трети лица или 
инвестиции в други предприятия. Изводът от оценката е, че за тази група 
кредити има основания за начисляване на съществена обезценка в размер на 
3021 млн. лв. 

5. Сходна по способността си да обслужва кредитите е група от 5 
дру¬жества, които макар и да имат оперативна дейност, не постигат резул-
тати, позволяващи обслужването на кредитите, а валидните обезпече¬ния, 
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доколкото ги има, са на ограничена стойност. При експозиция от 172 млн. лв. 
за тази група е необходима обезценка от 166 млн. лв. 

6. Като отделна група са посочени две дружества, за които вече е 
открита процедура по несъстоятелност и очакваната загуба е оценена на 
14млн. Лв. 

Сумарно към 30.09.2014 г. общата сума на брутната балансова 
стойност на кредитите от извадката е в размер на 5335 млн. лв. с оценка за 
необходими обезценки по тях в размер на 4057 млн. лв.” [7]. 
 
3. Заключение  

На този етап двама служители на KPMG и двама бивши подуправители 
на БНБ са с повдигнати обвинения, имащи пряка връзка с казуса КТБ. От 
правораздавателните органи ще зависи дали сред виновните лица ще бъдат 
привлечени и по-отговорни служители на БНБ, както и представители на 
определени политически среди, свързани с неправомерно финансиране от 
страна на КТБ. От действията на законодателната власт ще зависи дали ще 
бъде създадена законодателна рамка, ограничаваща присвояването на 
спестяванията на вложителите чрез раздаването на необезпечени кредити от 
страна на недобросъвестни банкери. От тези действия ще зависи дали и други 
банкери ще устоят на изкушението да присвояват необезпокоявано 
спестяванията на гражданите, предоставяйки необезпечени кредити на 
свързани лица и фирми.  
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Abstract. Is there a connection between instability in Ukraine , the Balkans , the Caucasus, 
Central Asia , North Africa and the Middle East? What are the reasons for this instability - 
historical, ethnic , religious, social or economic ? Or maybe , as Samuel Huntington argues , 
they are civilization ? Are there factors interested in this instability ? Is there a chance for a 
recent stabilization of these regions or trends are rather in the opposite direction ? 
Keyword: geopolitics , energy, political instability , the United States , European Union, 
Balkan security. 
 
1. Въведение 

Днес вниманието на световната общественост е концентрирано около 
конфликта в Украина, конфликтния Близък Изток и т.нар. Ислямска държава. 
Няма ли да предизвика една евентуална война серия от непридвидими кризи 
в арабския и мюсюлманския свят? Възможно ли е цената на петрола трайно 
да надскочи 50 долара за барел и да предизвика редица кризи в страните- 
вносителки на петрол? Възможна ли е трайна дестабилизация на световната 
икономика? Кой ще спечели и кой ще загуби от това? Настоящото изследване 
няма претенциите да отговори на всички тези въпроси.  Отбелязани са само 
някои от по-важните аспекти, свързани с петролните и газови интереси и 
свързаните с тях региони. Съществува ли връзка между нестабилността на 
Украина, Балканите, Кавказ, Централна Азия, Северна Африка и Близкия 
Изток? Какви са причините за тази нестабилност - исторически, етнически, 
религиозни, социални или икономически? Или може би, както твърди Самуел 
Хънтигтън, те са цивилизационни? Съществуват ли фактори, заинтересовани 
от тази нестабилност? Има ли шанс за скорошна стабилизация на тези 
региони или тенденциите са по скоро в обратна посока?  

 Отговорът на тези въпроси до голяма степен зависи от стратегията на 
някои основни геополитически играчи. Или което е по-важно: от интересите, 
които определят тази стратегия. Освен САЩ, Русия, и западноевропейските 
страни, в района активно участие имат Иран, някои богати петролни 
държави, Турция. Изключително важен фактор са основните световни 
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нефтени и газови компании. Всички тези интереси не винаги са еднозначни и 
често формират сложни и противоречиви взаимовръзки от политически и 
икономически характер.   

 
2. Изложение  

Какви са например интересите на САЩ към евразийското пространство? 
Според един от водещите американски геостратези Збигнев Бжежински, 
Евразия е "шахматна дъска", върху която продължава да се разиграва борбата 
за глобално превъзходство. За него основният въпрос е "ще продължи ли 
американското върховенство в Евразия и какви цели си поставя то?" От 
решаващо значение е, подчертава той, "да не се допусне зараждането на 
евразийски претендент, който да господства в тази част на света и по такъв 
начин да се превърне в съперник на Америка" [1]. Бжежински визира пет 
основни дилеми пред американската външна политика: Каква Европа ще 
предпочете и подкрепи Америка; какво развитие на ситуацията в Русия е в 
интерес на Америка; какви са перспективите за възникването на "нови 
Балкани" в Централна Азия; каква роля ще бъде поощрен да поеме Китай в 
Далечния изток; какви нови евразийски коалиции биха застрашили 
американските интереси и какво трябва да се направи, за да бъдат те 
предотвратени [2]. Тези пет дилеми несъмнено са преплетени в обща 
логическа връзка. Опасността за американското "върховенство" би могла да 
възникне от стиковането на интересите на четирите основни евразийски 
компонента - Обединена Европа, Русия, Азиатско-тихоокеанския регион и 
разбира се богатия на ресурси регион на Централна Азия, който би могъл да 
осигури на евразийските играчи необходимия енергиен потенциал. Ако 
разбира се междувременно този регион не бъде "балканизиран" и така не 
бъдат провалени голяма част от амбициозните енергийни проекти. "Това как 
САЩ ще манипулират и ще контролират главните геостратегически играчи 
на евразийската шахматна дъска и как тази страна ще борави с ключовите 
геополитически зони там, е от решаващо значение за дълготрайността и 
стабилността на нейното (на САЩ, б.а) глобално провъзходство", подчертава 
авторът [3]. Уместен тук е въпросът дали не съществува пряка взаимна 
връзка между "стабилността на глобалното превъзходство на САЩ" и 
нестабилността на "ключовите геополитически зони" в Евразия.  
 Ако използваме геополитическата терминология, Западна Европа е най-
мощният и следователно най-опасен за САЩ геополитически играч на 
Евразия. "Може да се допусне, че на определен етап действително 
обединеният и могъщ Европейски съюз ще се превърне в глобален 
политически съперник на САЩ. Той несъмнено би станал труден икономико-
технологичен конкурент, особено като се има предвид, че геополитическите 
му интереси в Близкия изток и на други места по света вероятно значително 
ще се различават от тези на Америка", признава Бжежински преди повече от 
две десетилетия [4].   
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Ако това е така, логично би било САЩ да се опитват да отслабят своя 
потенциален политически съперник в лицето на Европейския съюз. Това 
може да стане чрез създаване на конфликти в самата Европа, 
противопоставянето на Европейския съюз на Русия и Китай, прекъсване или 
затрудняване на достъпа на енергийни суровини. Множество конфликти 
пречат на разгръщането на мащабни инвестиции по добива и 
транспортирането на каспийски енергийни ресурси към Европа. Между тях 
са Азърбейджан и Армения (Нагорни Карабах), Грузия (Абхазия и Южна 
Осетия), Чечения, Югоизточна Турция и Северен Ирак (кюрдския проблем) и 
особено Украина. Украина е ключов транзитен коридор за изоса на руски газ 
към Европа.  

Нестабилност съществува от доста време и около друг ключов енергиен 
район - този на Близкия Изток. Доколкото САЩ разполагат с по-близки 
алтернативни доставчици като Венецуела и Мексико, тази нестабилност 
засяга в значително по-голяма степен Европа и Югозточна Азия. Алжир, 
един от основните газови доставчици за Европа също е дестабилизиран през 
последните години от ислямския фундаментализъм. Ако допълним картината 
с ограниченията спрямо износа на Иран, както и ограничителния за чуждите 
инвестиции закон Д'амато, който действа спрямо Иран, се създава 
впечатление, че достъпът на енергийни ресурси към Европа през последните 
години е политически и целенасочено ограничаван.  Балканите несъмнено са 
ключова геополитическа зона за Западна Европа. Те са свързващо звено 
между Европа, Близкия Изток и Каспийския регион. Тук минават важни 
транспортни магистрали и основната водна артерия свързваща Западна 
Европа с Черно море - Дунав. През Черно море пък преминават едни от най-
кратките и евтини транпортни трасета за Каспийския регион. Трайната 
дестабилизация на Балканите и Украина несъмнено би поставила пред 
сериозни трудности европейската икономика. Първо, заради прекъсването на 
основни транспортни коридори, второ, заради финансовите усилия около 
тяхното омиротворяване и трето, заради реалната възможност от 
задълбочаване на балканските конфликти и тяхното разширяване.   
 Разглеждането на проблемите на Балканите, Украина и Каспийския регион 
през призмата на съперничеството между САЩ и Европейския съюз едва ли 
е достатъчно, за да бъдат обяснени тези проблеми в цялата им сложност. Има 
редица икономически и политически фактори, които би трябвало да бъдат 
взети под внимание. Един от тези фактори е Русия. Днес тя е един от 
основните суровинни и енергийни доставчици за Европейския съюз. По 
времето на Съветския съюз износът на петрол и газ от каспийските 
републики съставляваше значителна част от съветския износ. Това ставаше 
главно чрез изградената съветска енергийна мрежа и през черноморското 
пристанище Новоросийск. Днес бившите съветски републики се стремят да 
превъзмогнат руската транспортна зависимост и търсят начини за 
самостоятелно излизане на световните пазари. Русия прави всичко възможно 
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за да противодейства на подобни опити. Бжежински неслучайно посочва, че 
"определени среди в руския политически елит се държат тъй, сякаш 
предпочитат ресурсите в тази област въобще да не се разработват, ако Русия 
няма пълен контрол над достъпа до тях" [5]. С увеличаване на влиянието на 
руския частен капитал в добивната промишленост през последните 
години,това поведение се променя. Съперничеството за контрола над 
енергоносителите се концентрира не толкова в добивните, колкото в 
транзитиращите страни.  Борбата за транспортни коридори често придобива 
ожесточен характер, където всички средства са позволени. Кавказ има 
особено важно значение поради ролята си на мост от Каспийско до Черно 
море. Като основен аргумент в тази борба често се използва създаването на 
политическа нестабилност. Азърбейджан се превръща в една от изходните 
точки за каспийския петрол, а Грузия с черноморските си пристанища Супса 
и Битуми - ключова транзитна страна за каспийските ресурси. Вече действа 
трасето Баку-Супса и Баку-Джейхан, които са първият сериозен пробив на 
руския монопол. Руските интереси са концентрирани в развитието на 
традиционното т.н. северозападно трасе (Баку - Новоросийск) То преминава 
през Чечения, като има изграден заобикалящ път през Дагестан. През 
Дагестан трябва да премине и трасето Тенгиз (Казахстан) - Новоросийск. 
Това е един от особено крупните каспийски проекти с капацитет 1 340 000 
барела на ден и дължина около 1700 км. Всъщност Дагестан придобива 
ключово значение за руските интереси и това обяснява решителният отпор на 
руските власти срещу навлизането на чеченски командири в Дагестан и 
последвалите военни операции в Чечения през 2001 и 2002 година.  

Кавказките конфликти обаче показват и друга закономерност за региона - 
как петролът при определени условия често се превръща в дестабилизиращ 
политически фактор. Особено важни тук са интересите на арабските държави 
от Персийския Залив, Иран и Турция. Всички те са заинтересувани от това да 
бъдат затруднени северните каспийски проекти. Иран и Турция - защото през 
тяхна територия може да преминат алтернативните на Русия трасета, докато 
държавите от Залива имат интерес от провала на всички каспийски проекти и 
така да запазят завоювания вече пазарен периметър. През Иран може да 
премине всъщност най-евтиното трасе, свързващо каспийския петрол с 
терминалите на Персийския залив. Оттук може да премине и един от 
ключовите газови проекти, свързващи Туркменистан и Турция със Западна 
Европа, който да преодолее руския газов монопол.  Помощта за чеченските 
бунтовници (финансова, военна и политическа) обикновено е обяснявана с 
"ислямската солидарност" и "цивилизационната принадлежност". Подобен 
беше случаят в Босна, Косово, Албания, Алжир, Сирия. Фундаментализмът 
се активизира и в България, където все повече младежи ежегодно заминават 
за обучение във водещи ислямистки центрове. Обучение, което почти винаги 
включва специфични умения като боравене с оръжие и експлозиви.  
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Кризата с бежанците от Сирия поставя сериозни предизвикателства пред 
сигурността на България, доколкото в страната има регистрирани случаи на 
навлизане на активни членове от  Ислямска държава, представящи се за 
бежанци.На всички тези места, свързани по един или друг начин с 
каспийските трасета се откроява активното присъствие на Иран, 
Обединените Арабски Емирства, Саудитска Арабия. Присъстват и различни 
подразделения на „Ал Кайда” и т.нар."Световен ислямски фронт". 
Ислямската солидарност вероятно наистина съществува, но изглежда 
определящи тук са главно икономическите и геополитически фактори. 
Чеченските бунтовници например, получаваха голяма част от помощта през 
Грузия, една неислямска държава, конкурираща се с Русия за петролните 
коридори. От по-важните "северни" трасета може да се спомене и Атирау 
(Казахстан) - Самара (Русия) с капацитет 300 000 барела дневно (действащо). 
Тук е  трасето Одеса - Броди, което пресича Украйна и нефтопровода 
"Дружба" към Западна Европа. Внимание заслужава също проектът Баку-
Нека (Иран) и допълнителната връзка с техеранското предградие Рей. Срещу 
доставените около 300 000 барела каспийски петрол дневно, Иран ще изнася 
същото количество от своите залежи в Персийския Залив.  
 Желанието на руския енергиен комплекс да остане решаващ фактор в 
транзита на каспийския нефт и газ, е напълно разбираемо. Това означава 
значителни транзитни доходи, но също и стратегически контрол от страна на 
Русия към бившите съветски републики и бъдещи конкуренти. Според някои 
прогнози например, износът на казахски нефт и азърбеджански нефт може да 
доближи и дори да се изравни с този на Русия. Ако тези прогнози се 
реализират, тези две страни ще се превърнат в основни конкуренти на руския 
петролен износ [6]. Би ли позволила обаче Русия съществуването на 
независими конкуренти, застрашаващи основните приходи в руския бюджет? 
В този смисъл Вагит Алекперов, президент на “Лукойл” например ясно 
заявява: "Ние бихме искали да се уверим, че интересите на Русия ще бъдат 
напълно съблюдавани от всички заинтересовани страни при определяне на 
маршрутите за транспортиране на нефт и газ от Закавказието и Централна 
Азия. У нас се създава впечатление, че често икономиката се принася в 
жертва на превратно разбрани политически интереси, в това число и на 
неевразийски държави. Русия е разтревожена от практиката на транспортно 
ограничаване на нейните екпортни енергоресурси" [7]. 

Коренно противопорожно е становището на бившия министър на 
отбраната на САЩ Каспар Уайнбъргър, който още преди три години 
предупреждаваше, че "ако Москва успее (да доминира в Каспийския регион) 
тази победа може да бъде по-важна, отколкото за Запада разширяването на 
НАТО" [8].  Доминирането на Русия в региона обаче не е самоцел. Важен е 
контролът върху транспортните коридори, доколкото този контрол позволява 
контрол върху основните конкуренти и достъпа им до световния пазар. 
Показателен пример за това е политиката на Русия към Грузия и нейното 
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отношение в грузино-абхазкия конфликт. Особено интересно е, че абхазците 
получават помощ както от Чечня, така и от Русия. Бившият руски премиер 
Примаков признава например факта, че "грузинските позиции са обстрелвани 
от въздуха от самолети без отличителни знаци, каквито абхазците нямаха. Не 
изключвам това да е било дело на престъпна група корумпирани руски 
военни - отделни отцепници, което разбира се не можеше да повлияе върху 
изхода на военните действия" [9]. Въпросите, които възникват са няколко. 
Възможно ли е руски бойни самолети да излитат безконтролно от своите 
бази? Ако е така - контролирала ли Русия своите бази в Грузия? Ако не ги 
контролирала, защо са съществували? Коя е причината руските и чеченските 
интереси да съвпадат спрямо Абхазия? Не е ли това общият интерес от 
трайното дестабилизиране на Грузия и утвърждаването на северното 
каспийско трасе Баку-Новоросийск, преминаващо през Чечения? 

Балканите са мястото, откъдето трябва да преминат част от новите 
трасета, конкурентни на руските. Оттук минава и част от руския газ за 
югоизточна Европа и Турция. Проблемът с конфликта в Украина Украйна 
(откъдето днес преминава значителна част от руския газов износ) карат 
руският ГАЗПРОМ да обмисля алтернативни проекти, заобикалящи Украйна 
и Балканите. Първият такъв проект бе реализирания "Син поток" – 
газопровод, свързващ Русия и Турция по дъното на Черно море. Вторият 
проект беше опитът за реализиране на „Южен поток”, преминаващ през 
България, а днес, на дневен ред е т.нар. „Турски поток”. Главният източник 
на природен газ в близките години ще бъдат находищата в Ямалския 
полуостров и шелфната зона на Баренцово и Карско море. Русия разполага с 
изградена вече мрежа от тръбопроводи към Западна Европа, включително 
„Северен поток”. Още повече, че износът на петрол през проливите е близко 
до критичната си граница и Турция се опитва да извлече геополитически и 
чисто икономически ползи от политиката си спрямо транзита на 
енергоресурси през Босфора.  

Казаното дотук обуславя конвергенция на две стратегически концепции: 
опита на американското правителство да ограничи достъпа на енергоресурси 
към своя основен конкурент – обединена Европа, чрез санкции, поддържане 
на конфликт и на територията на основните транзитни трасета, създаване на 
санитарен военен кордон около Русия, и опитите на Русия да противодейства 
на тези опити.  От икономическа гледна точка Русия  днес едва ли има 
интерес от дестабилизация и военни действия на територията на Украина, 
откъдето преминават значителни количества от експортния и газ. А 
икономическите интереси обикновено са основен мотив за едно или друго 
политическо действие. Добър пример в тази посока е ситуацията с войната в 
Залива. Евгений Примаков разкрива в мемоарите си, че още през октомври 
1990 Садам Хюсеин му е дал да разбере, че ще изведе войските си от Кувейт, 
"ако бъде запазен престижът му". Той обаче пропуска да отбележи защо се 
провалят миротворческите му усилия, има ли той някаква заслуга за това и 
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има ли нещо общо това с интересите на руския енергиен комплекс и руските 
олигарси. Все пак бившият руски премиер признава в прав текст, че "в 
съветското ръководство се създаде ситуация, при която едната му част се 
стараеше да предотврати войната, а другата застана на противоположна 
позиция" [10]. Възниква логичният въпрос случайно ли Примаков беше 
натоварен с "миротворческа мисия" непосредствено преди войната в Косово? 
Случайно ли в тези "миротворческите" усилия участва и непосредствено 
свързаният с енергийните руски интереси олигарх, бивш шеф на Газпром и 
екс-премиер Виктор Черномидрин и случайно ли тези усилия претърпяват 
неуспех?  

Европейските интереси спрямо Каспийския регион са също сложни и 
разнопосочни. На теория обединена Европа е заинтересована от достъпа на 
повече и по-евтин каспийски нефт и газ. Силно заинтересувани от 
стопирането на каспийските доставки обаче могат да бъдат производителите 
от Северно море, както и някои средиземноморски държави, които се опитват 
да се превърнат в транзитен център за газ и петрол от Северна Африка. 
Подобни интереси имат и основните петролни производители от Близкия 
Изток, които с право се опасяват от възможната конкуренция от страна на 
каспийските производители. В чисто геостратегически план от трайното 
влошаване на инвестиционния климат на Балканите е заинтересован и Китай. 
Затрудняването на европейските трасета би спомогнало за преориентиране на 
част от каспийските проекти на изток и по-специално към бързо развиващата 
се китайска икономика. Особено място в това отношение заема проектът 
Актюбинск (Казахстан) - Синциан (Китай) с капацитет 400 000-800 000 
барела на ден и дължина около 3300 км. Този проект е конкурентен на руския 
проект Томск - Пекин, с капацитет 400 000-600 000 и дължина около 2400 
км.   

Обемът на ресурсите в Каспийския регион е все още изключително 
спорна величина. Според различните източници тя варира между между 40 и 
200 милиарда барела нефт и около 24 милиарда куб. м. природен газ [11]. 
Тези величини са относителни, доколкото са резултат от силна политизация и 
геологичното проучване на региона продължава да е в един сравнително 
начален стадий. Това се отнася особено за шелфната зона, Иран и 
Туркменистан. По всичко личи обаче, че реалната цифра ще е близка до 
горната граница. Само находището в Кашаган (Казахстан) по последни данни 
има около 20 млрд. барела нефт. Излизането на каспийските залежи на 
европейския пазар би се отразило на конюктурата на световния енергиен 
пазар и на нетните печалби на основните пазарни играчи. То би спомогнало 
за диверсифицирането на доставките за европейския пазар, нещо, което е 
официален приоритет за европейската енергийна политика.  Някои 
изследователи поставят въпроса дали и доколко въобще е нужна 
разработката на тези залежи в близко бъдеще. Ще намерят ли тези ресурси 
своя потребител? Няма ли появяването им на световния пазар да предизвика 
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срив на международните цени и оттам огромни загуби за петролните 
компании и държавите-производителки? Отчитайки потенциалните добивни 
възможности на страните от Близкия изток и особено на Иран, доколко в 
непосредствено бъдеще каспийският регион би могъл да стане 
конкурентносопособен? По редица оценки неизползваните добивни 
мощности на страните от Близкия изток съставят над 500 милиона тона нефт 
годишно [12]. Съществува реалната опасност заради неразвитата 
инфраструктура и липсата на технически средства много от сключените вече 
контракти да не бъдат реализирани в срок. Допълнителна несигурност внасят 
конфликтните райони през и около които би трябвало да преминат 
каспийските тръбопроводи (Украина, Нагорни Карабах, Чечения, Грузия - 
Абхазия и Южна Осетия, Югозападна Турция, Афганистан, Сирия, Египет, 
Либия, и разбира се Балканите.) В Иран, през който може да премине едно от 
най-изгодните петролни трасета, все още действат ограниченията на закона 
Д'амато, въпреки информациите от страна на американската администрация, 
че през март 2015 е постигнат напредък в преговорите за иранската ядрена 
програма. Дори Азърбейджан, един от най-верните политически съюзници на 
САЩ, с резолюция 907 (Freedom Support Act) от 1992 на американския 
Конгрес, бе лишен от американска помощ, докато откровено подкрепяната от 
Русия Армения се превърна в страната получаваща най-голямата 
американска помощ на човек от населението. Съществуването на влиятелно 
арменско лоби едва ли обяснява изцяло този парадокс. Отново сме изправени 
пред логичния въпрос доколко могат да бъдат обяснени проблемите около 
петролните трасета с някакви религиозни, етнопсихологически или 
исторически фактори и доколко те са резултат от съзнателни въздействия от 
страна на противоречиви геополитически и икономически фактори и 
интереси? Интереси, които взимат често най-неочаквани и странни 
конфигурации.   

Горните въпроси успешно биха могли да бъдат отнесени и към 
Балканите. Според Самуел Хънтигтън "в югославските конфликти Русия 
оказваше дипломатическа подкрепа на сърбите, докато Саудитска Арабия, 
Турция, Иран и Либия доставяха средства и оръжие на бошняците не по 
идеологически причини, нито заради политика от позиция на силата или от 
икономически интерес, а поради родство в културата" [13]. Тезата заслужава 
внимание в два аспекта. Руската дипломатическа подкрепа както в Босна, 
така и в Косово често създаваше измамни илюзии за това, че Русия няма да 
изостави православния сръбски народ и в този смисъл тя често спомагаше за 
затвърдяване на сръбските позиции и в крайна сметка за изостряне на самия 
конфликт. Колкото до помощта на Саудитска Арабия, Турция, Иран и Либия, 
освен родството в културата, всички тези страни имат икономически 
интереси за износ на петрол към Западна Европа, при това не през Балканите. 
Има обаче и един трети аспект и това е сътрудничеството на САЩ с 
непримиримите му идеологически врагове Либия и Иран, за въоръжаването 
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на босненските мюсюлмани. Още по драстичен е примерът с Ислямска 
държава. През март 2015 световните агенции оповестиха новината, че 
иракското правителство е свалило два британски самолета, хвърляжи оръжие 
и боеприпаси на ислямистите. В началото на април пък беше разпространена 
новината, че американски самолети са атакували „погрешка” иракски 
правителствени войски, готвещи се за офензива срещу бойци на Ислямска 
държава. За никой не е тайна и подкрепата от страна на правителството на 
САЩ за въоръжаването и финансирането на т.нар. сирийска опозиция, 
включително и днешни членове на Ислямска държава.  
 Сигурно неслучайно бившият шеф на ООН Бутрос Гали отбелязва, че само 
тогава, когато ООН е действала без участието на Вашингтон (като Мозамбик 
например) операциите са били успешни. Какво обаче означава "успешна 
операция"? Ако критерий за успешна операция е установяването на траен 
мир, то Бутрос Гали е прав. Често обаче подобни операции не преследват 
такива цели. Много пъти те имат за цел създаването и "регулирането" на 
конфликти. Хенри Кисинджър например казва, че обича да пристъпва към 
регулирането на конфликти, когато те са в "горещо състояние". В своите 
мемоари бившият премиер и шеф на външното разузнаване на Русия Евгений 
Примаков си спомня интересно признание на египетския президент Ануар Ел 
Садат през 1975 за тайните му дипломатически контакти с Кисинджър. "Г-н 
Президент, ако съветското оръжие победи американското, Пентагонът никога 
няма да ви прости и нашата "игра" с вас ще приключи", предупреждава го 
тогава Кисинджър [14].  

След "горещото състояние" обикновено идва т.н. "мирен процес". Това е 
едно особено състояние на политическа нестабилност, което може да 
продължи десетилетия и което при нужда винаги може да се реактивира от 
неговите създатели. Примери в това отношение са т.н. Близкоизточен мирен 
процес, Кипър, Северна Ирландия, Ирак, Босна и разбира се Косово. А днес – 
Украина, Либия, Сирия. Общото за тях е активното участие на американската 
(на места и руската, б.а.) дипломация, както и това, че се развиват в ключови 
за Европа зони. Ударите срещу Югославия ясно показаха, че основната им 
цел не беше Милошевич, а разрушаването на основни инфраструктурни 
съоръжения в югоизточната част на Европа и блокирането на основната 
водна артерия - Дунав. Кисинджър признава, че в Рамбуйе "не е имало 
преговори, както често се твърди, а само ултиматум" [15]. Същественото в 
случая е, че условията на този ултиматум бяха неизпълними. Старателно 
премълчаваният анекс "Б" предвиждаше фактическа безусловна окупация от 
страна на НАТО не само на Косово, а на цяла Югославия. Затова в Рамбуйе е 
търсено всичко друго, но не и мир.  Всъщност около поведението на 
американската администрация спрямо Югославия има много странни 
моменти, които често са обяснявани като "грешки". Такава "грешка" беше 
подкрепата на държавния секретар Бейкър за интегритета на Югославия през 
1992, което подтикна Милошевич да започне юговойната. "Грешка" бяха и 

1312



предварителните изявления на Клинтън за това, че САЩ няма да участват 
при никакви обстоятелства в сухопътни бойни действия в Косово. Ако 
Милошевич бе основен виновник за кризата, защо НАТО не порази всички 
негови резиденции още с първите удари? Защо не бяха блокирани личните му 
сметки в чужбина? Така и не станаха ясни причините за ударите срещу Черна 
Гора, унгарското и българското малцинство и какво общо имат те със 
сръбския национализъм. Не стана ясно защо САЩ обявиха публично, че ще 
помагат финансово на сръбската опозиция, нещо, което несъмнено доведе до 
силно отрицателен ефект за последната.  
 
3. Заключение 

Ако целта е била създаване на трудности за Европейския съюз и 
възникването на една "сива" и проблематична зона, която да създава задълго 
проблеми на Европейския съюз, тя е вече постигната. Европа е обкръжена от 
горещи или потенциални конфликти – Украина, Либия, Египет, Алжир, 
Сирия, Ирак. Задълбочаването на тези конфликти и създаването на нови 
могат лесно да дестабилизират Европейския съюз. Но това едва ли е 
единствения песимистичен вариант. Възможно е стратегията на САЩ към 
основния икономически конкурент Западна Европа да отива по-далеч. Още 
през 1998 днешният представител на САЩ в ООН Ричард Холбрук 
предупреди за възможното разпадане на Македония и подялбата и от някои 
съседи. Той предупреди също за т.н. "ефект на доминото" и опасността от 
възникване на нова война на Балканите. "Война, в която могат да бъдат 
засегнати някои страни, включително Албания, Македония, Гърция и дори 
вероятно Турция и България" [16].  Възможно ли е наред с подобен 
балкански сценарий бъде дестабилизиран и Близкия Изток,  Централна Азия 
или дори Русия? Ако Европейският съюз бъде лишен от своите основни 
енергоизточници, той буквално може да бъде провален. Като икономика, а 
вероятно и като организация. При подобна критична ситуация американската 
икономика вероятно ще поеме огромната част от бягащите от Европа и Русия 
капитали. Може би неслучайно германският канцлер Герхард Шрьодер 
призова: "Европа трябва повече да действа като единна държава, ако иска да 
се изправи срещу американското икономическо и политическо господство" 
[19] Войната в Косово засега показа, че политическите и военни възможности 
на Европа спрямо тези на САЩ са твърде ограничени. Потвърдиха се 
прогнозите на Бжежински за малко вероятното възникване в обозримо 
бъдеще на една могъща и политически единодушна Европа. От двата му 
възможни сценария за Европа: "разширяваща се и обединяваща се Европа, 
преследваща целта за континентално единство" и "все по-атомизираща се 
Европа, възобновяваща старите вражди между силите", първият става все по-
малко вероятен след събитията на Балканите и проблемите с Близкия Изток и 
Украина [20]. Особено показателни са процесите в енергиен план, касаещи 
Балканите. Контроверсиите между Южен Поток, Набуко, ТАП, новият 
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проект „Турски поток” говорят за силно атомизиране на енергийните 
интереси [21]. 
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Abstract. Life of people has been organized by the moral and ethics for centuries. 
Traditional ethics determines a specific moral for woman on one hand, but at the same time 
pays no attention to women’s life. The moral limits for woman’s activities are given by role 
of housewife mother and a companion to man. During the long period of struggle for 
equality, women started to discuss many of the existing norms. They insist that ethics must 
problematize the private sphere and specific women’s experience. Feminist ethics redefines 
ethical standards that previously suppressed female identity and women’s experience.  
The report analyses some approaches to feminist ethics and attempts to answer the question 
is the feminist ethics methods are still actual and can we use them in the rapidly changing 
global world.  Can we consider feminist ethics as a universal woman’s ethics? 
Keywords: feminism, feminist ethics, women.  
 
1. Въведение 

    Появата на всяко ново изследователско поле е свързано  с критика или 
допълнение на вече съществуваща парадигма. Феминистката етика се 
появява като критика на съществуващата етическа теория. Нейната цел е да 
насочи вниманието към теми и проблеми, които остават извън полезрението 
на доминиращата етика.  Моралът остава „сляп“ за  въпросите свързани със 
жените, дома и семейните отношения.  

    Много от проблемите провокирали появата на женските движения и 
феминистката етика, са актуални и днес.  С настоящото изложение ще се 
опитаме, разглеждайки някои подходи на феминистка етика, да отговорим на 
въпроса, дали тези подходи са актуални и как могат да бъдат приложени.  

2. Историческа ретроспекция на новото течение 
През  XVIIв., но най-съществено през XVIII-XIXв. в западните общества 

започва да се дискутира „природата” на жената, нейната роля и място в 
обществото.  

Съществуващите етически норми приемат жената за недоразвито 
умствено същество, което  не може да се занимава с политически или 
икономически дейности. Тя е по-нисша морално без способност да 
разсъждава разумно.  Жената със своята физическа слабост, неспособност за 
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умствена изява и чувствителност е ставена в света на природното, на 
биологичните си способности да ражда и отглежда деца.  

Тези възгледи се споделят от водеще мислители като Жан Жак Русо, 
който е убеден, че различието в телата на мъжете и жените  е причина и за 
разлика в мисловните способности и емоционалното преживяване на двата 
пола. Русо е убеден, че ролята на жената е да служи на мъжа, да го забавлява, 
да му се подчинява и затова не може да получи еднакво образование с него.  
С образованието или социализацията на жената се цели единствено  
овладяване на нейния характер, за да може по-лесно да служи на съпруга си. 
Тя трябва да бъде раболепна/сервилна/подвластна на своя съпруг 
[1,Rousseau:1983:43-49]. 

Разбиранията на Русо са широко споделяни, но се появяват и мислители 
застъпващи идеята за равноправие на половете. 
Един от големите мислители- Кант, смята, че след като домът и бракът са 
единствена алтернатива за жената, то отношението между съпрузите следва 
да е отношение на  равностойни партньори.  
       В духа на либералната традиция, Мил настоява за промяна в 
положението на жените в обществото. В своето произведение Подчинението 
на жените, той се опитва да аргументира необходимостта от изравняване на 
положението на жените с това на мъжете в обществото, което според него 
несъмнено ще бъде от обществена полза [2, Мил:2010:9]. 
       Мил, както по-късно и женските-феминистки движения, приемат, че 
различията между мъжа и жената са породени от социалната среда, от 
образованието и възпитанието, на което са подложени. Един от начините за 
подобряване на положението на жените е получаването на образование равно 
с това на мъжа и възможност за избиране на професия, която ще помогне на 
жената да се превърне в субект.     
       Мери Уолстънкрафт, смятана за една от основоположничките на 
феминистката философия, критикува възгледите споделяни от Русо. В своето 
произведение „Защита правата на жените” тя застъпва идеята, че 
подчиненото положение на жените се дължи на липсата на  образование. 
Уолстънкрафт развива тезата, че жените трябва да получат образование 
отговарящо на тяхната позиция в обществото. Тя настоява за образование, 
което да развива интелектуалната и личната автономия на женския пол.  
Жената трябва да се образова, за да бъде равностойна спътница на мъжа си и 
възпитателка на поколенията като тя не отрича майчинските отговорности на 
жените [3, Даскалова:2012:170]. 
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Идеите на Уолстънкрафт са началото и връзката на феминистката 
идеология през XVIII и XIXв., и развитието на либералния и 
социалистически феминизъм.  

Либералният феминизъм или известен като феминизъм на равенството се 
обявява за равенството на мъжете и жените във всяка сфера на личния и 
обществен живот. Еднакво право на образование, работа, избирателно право, 
право на собственост и наследяване. Социалистическият феминизъм  е 
обвързан с идеите  на Карл Маркс и Фридрих Енгелс. В „Произхода на 
семейството, частната собственост и държавата”(1884) те виждат 
освобождението на жената от робията на мъжа в  брака и от патриархалната 
традиция само чрез революция. Освобождението е свързано с освобождение 
от частната собственост и се постига чрез всеобщ труд [4, Кирова:2011]. 

 Всяко едно от теченията във феминизма се опитва да пребори 
съществуващите неравенства и стереотипи с различна аргументация. 

  Една от изследователите на феминизма, Каръл Офен разграничава  два 
основни типа феминистка аргументация валидна за всички страни: 
„релационен” и „индивидуалистки” феминизъм. 

„Релационният феминизъм вярва, че съществуват ясно разграничими 
психологически и културни различия между мъжете и жените, т.е. че те имат 
различна „природа”. Релационните феминистки се опитват да променят 
битуващите в традиционното общество образи на жените чрез 
„реабилитиране на женскостта” и чрез изравняване на авторитета на двата 
пола в обществото, без да се опитват да омаловажат разликите между тях. 
Феминистките, принадлежащи на тази група, настояват върху правата на 
жените като жени (дефинирани чрез техните детероднифункции).  

Те смятат, че със своите специфични качества жените допринасят 
значително за цялото общество и че държавата трябва да отчита и зачита тези 
приноси на жените и да закриля тази тяхна специфичност. Релационните 
феминистки настояват за автономия на жените, но това е винаги автономия, 
дефинирана чрез техните тела. 

Индивидуалният феминизъм, който се появява през европейския XIX в., 
говори в термини на „естествени” (човешки) права на жените и отрича 
всякакви ограничения върху автономията и самоопределянето им като 
човешки същества.  Този тип феминистка аргументация настоява върху по-
абстрактните индивидуални човешки права и върху личната 
независимост/автономия във всички аспекти на живота. Някои от 
представителките на този тип феминизъм минимизират/омаловажават или 
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дори отричат важността на връзката на жените с децата и мъжете” [5, 
Даскалова:2012:174]. 

 
3. Теоретически постановки на понятието „пол“  

Феминистки трудове се опитват да оборят едно от основните твърдения, 
използвано като оправдание за подчинението на жените, а именно 
биологичния пол. Биологично жените са по-слаби от мъжете и на тях е 
предопределено да раждат деца, затова те са изключвани от множество 
дейности. Феминистките изследователи въвеждат понятията „род”, „полов 
род”, които са в основата на феминистката етика, целящи промяна в 
положението на жените. Феминистката гледна точка твърди, че родовият пол 
трябва да се преобърне или елиминира, защото именно, той е знак за 
подчинението на жените. 

В книгата си Вторият пол Бовоар прави анализ на положението на 
жената в обществото. Опитва се да намери отговор на въпроса „Защо жената 
е поставена на второстепенно място, защо е приемана за „другия””. 
Отговорът, според Бовоар, се крие в биологичните различия на двата пола. 
Жената е ограничена в своите репродуктивни способности и оттам във всяка 
една сфера на обществения живот. Другостта и е социално създадена. Жената 
не се ражда, а се създава чрез редицата контролоращи и формиращи норми, 
първоначално външно наложени, а в последствие и инкорпорирани в 
съзнанието на самите жени [6, Бовоар:1997]. 

 Според Джудит Бътлър родовият пол е изпълнение на дейности 
наложени на основата на външния пол и приети за вътрешна същност на 
изпълнителя [7, Бътлър:2011]. 

Бенхабиб поставя за анализ  системата „родов пол-пол”, която 
представлява едно  социално-историческото и символно конструиране и 
интерпретиране на биологичните различия между половете. Чрез системата 
„родов пол-пол” аз-а развива една специфична идентичност, която е свързана 
с определен модел на изживяване и преживяване на собственото тяло. 
Самото преживяване на тялото въплъщава културни и социални особености  
[8, Бенхабиб:2001:237-241]. 

Мъжът и жената са биологично различни, но тази различност е социално 
конструирана. Самата сексуалност е различие, конструирано по културен 
път. Задават се правила и норми за изграждането и поведението на жените и 
мъжете, които засилват различията в техния пол. Това социално 
конструирано различие създава и термини и категории, като женственост и 
мъжественост, които са с противоположен знак, и отново противопоставят 
природни различия. Тези понятия задават норми и начини на поведение, 
което реконструира социалния свят. Самите участници участват в 
запазването и разпространението на нормите като „естествени стандарти“ за 
женственост [9, Славова:2001:9]. 

1318



 Женствеността е понятие, изградено на базата на съществуващите 
парадигми за поведение на жената в обществото. Тя трябва да е красива, да 
се държи добре, да е уязвима и покорна. Понятието пряко рефлектира в 
представата за пола. Женствеността е онази символна реалност, която 
моделира и прави желани представите за женската идентичност.  

 
4. Подходи във феминистка етика 

 Феминистката етика е опит да бъдат преразгледани, предефинирани и 
преосмислени онези аспекти на традиционната западна етика, които подценя-
ват или обезценяват моралния опит на жените. Основните критики към 
традиционната етика са свързани с липсата на интерес от страна на 
доминиращата етична традиция с интересите и опита на жените. Етиката 
отхвърля като морално неинтересни проблемите, възникващи в частна сфера,  
където жените готвят, чистят и се грижат за децата, старите и болните.   

Другата основна критика е свързана с фаворизирането на мъжките 
начини на морално обосноваване като правила, универсалност и безпристрас-
тност пред традиционно женските начини, които извеждат на преден план 
взаимоотношенията, особеността и пристрастността. Етиката поддържа 
позицията за недоразвитостта на женския интелект и въз основа на това 
налага  мъжки черти като независимост, автономия, индивидуалност, инте-
лект, разум, култура,  а подценява традиционно женските черти като зависи-
мост, общност, свързаност, тяло, емоция, природна [10,Тонг:2000:7 ]. 

Всички тези пунктове, обект на критика, пораждат и различни подходи 
във самата феминистка етика. Всеки подход предлага стратегии за решаване 
на проблеми, възникващи както в частния, така и в публичния живот. 
Феминистката етика се стреми да дава насоки за действие с цел 
проблематизирането на съществуващите практики подчиняващи жените. 

Един от подходите е „женския“ или  „Етиката на грижата“. Според него 
биологическите и социалните различия между мъжете и жените предполагат 
и различен подход при моралното обосноваване, поведение и идентичност. 
Тук попада и известното изследване на Каръл Гилиган, която твърди, че 
именно, защото жените по традиция са се обръщали към нуждите на другите, 
те са си изработили език на грижата, който подчертава значението на това да 
се създават и поддържат интимни човешки отношения.  А пък мъжете, които  
традиционно са се занимавали с публичния свят са си изработили език на 
справедливостта, който слага акцент върху ползата от общоприети правила. 

Друг подход е майчинския, който е свързан с опита на жените като 
майки. Именно от позицията на майки, жените изработват един начин на 
мислене, който е насочен към благополучието на детето. Изследователки 
като Ръдик приемат, че подобен начин на „Майчинско мислене“ би имало 
положително влияние върху обществото. Тук отново препращаме към 
въпроса за етика на грижата или етика на справедливостта. Изхождайки от 
позицията за общественото благополучие се приема, че етика на грижата, 
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където индивидуалността, състраданието и вниманието доминират имат по-
благоприятно влияние върху хората. Резултати от изследвания на компании, 
свързани с изграждането на фирмена среда, показват,  че там където се 
прилага в по-голяма степен идеите на женската етика има по-голямо 
удовлетворение на работниците [11, Тонг:2000:9]. 

Женския и майчинския подход изтъкват на преден план опита на жените 
обословен от техния пол и желанието за овластяване на жените именно чрез 
техния специфичен опит. Съществува възможността в стремежа на 
„внедряване“ на женския опит, който трябва да доведе до равенство на 
жените, да се затвърдят стереотипите за тези задължение и опит като изцяло 
женски. Това може да доведе до възпроизвеждане на разбирането за жените 
като грижовни и чувствителни, а мъжете като силни и справедливи. 

Политическите подходи в етиката предполагат действия насочени към 
изравняване на жените и мъжете във всяка сфера. Те настояват, че 
премахването на подчинеността на жените  е възможно след премахване на 
съществуващите норми и стереотипи за мъжко-женско. Тези стереотипи, 
продължаващи да се разпространяват в съвременното общество чрез 
изкуството, рекламите, постери, филми, в които са закодирани идеите за 
полова различност и следователно полова (мъжка) доминация. 

Борбата за справяне със стереотипите създаващи негативен образ на 
жените е довело до приемането на различни директиви на Европейския съюз 
(ЕС) за равенство между половете или закон за дискриминацията в САЩ. Но 
останалата част по света продължава стереотипното представяне на жените.  

Стремежът към равенство на жените и мъжете във политиката и в 
процесите на вземане на решения е приоритет на политиката на ЕС. ЕС 
разработва различни стратегии  („Европа 2020“, „Лисабонската стратегия“), 
чрез които се стреми да повиши броя на активните жени в икономиката и в 
процеса на вземане на решения. С такава цел е създаден и квотния принцип 
за да се гарантира политическото участие на жените. Независимо от 
политиката си за равноправие има много  акценти за подобряване като 
заплащането, кариерното развитие и др.   

Развива се и нов подход към проблема за женското тяло. Феминисткия 
подход на  биоетиката акцентира върху женското право  над собственото 
тяло. Според Бовоар женската плодовитост е най-сериозната пречка за 
освобождаването на жената. Женското тяло е товар, ограничаващ жената в 
„естествената й биологичност”. Жената се явява инструмент на детеродните 
си функции, диктувана и водена не от самата нея, а от избора на мъжа до нея 
и от цялото обществено мнение   

Доминиращата патриархална култура навсякъде по света е наложила 
„задължителна“ репродукция на тези, които могат да имат деца и чувство на 
липса или непълноценност, на тези които не могат да имат деца. Съзнателния 
отказ от раждането на деца от страна на жената е осъждан. Във  ислямките 
страни и Африка забраната за използване на контрацентиви обрича жените на 
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непрекъсната майчинство и невъзможност за разполагане със собственото 
тяло.  Свръх остойностяването на майчинството засяга жените, дори в 
развити страна като САЩ. Известни жени, които нямат деца, по собствен 
избор, са подложени на постоянни крити, което не се отнася за известните 
мъже без деца. 

Наред със тези подходи съществува  лесбийски/джендър подход, които 
разглежда проблемите, които срещат жените с различна полова ориентация. 
Те се сблъскват от една страна със нормите и стереотипите на биологичния 
си пол, а от друга със стереотипите и ограниченията на сексуалната си 
ориентация. 

 
5. Заключение 

Направеното ретроспективно представяне на феминистки идеи и подходи 
в етиката показва проблематизирането на съществуващите  нормите и 
практики отнасящи се до жените и „частното пространство“. Независимо от 
направените промени и достигнато ниво на развитие, които се осъществява 
предимно в ЕС и САЩ, останалата част от света изостава. Жените тепърва се 
борят за право на образование, право на глас, право за избор на брачен 
партньор и т.н.  

 Различните подходи във феминистката етика акцентират върху 
специфичен опит на жените, който не е универсален за всички жени. 
Несъмнен е фактът, че различните социални групи в обществото имат 
специфични проблеми, засягащи тяхната социална група (майки, работнички, 
лесбийки и др.), но не съществуват ли универсални права, които да са от 
първостепенно значение за феминистката етика? Основният проблем пред 
феминистката етика се изразява в раздробеността.  

Борбата за справянето с определен проблем като използването на 
контрацептиви или разрешаването на аборта, се осъществяна на национално 
ниво, а не на глобално. Феминистката етика е приложима във всички сфери, 
където жените са подценявани като образование, здравеопазване, политика, 
семейство.  Първите са се превърнали в обект на държавна политика,  докато 
сферата на семейството продължава половинчато да бъде проблематизирана.  

Примерите за това са много. Насилието над жените в семействата; 
принуждаване да раждат деца;отказ от професионално развитие, насилствено 
омъжване, липса на образование. Свидетели сме на безогледно потъпкване на 
правата на жените в Саудитска Арабия, Африка, Индия и независимо от 
опитите и действията на неправителствени и международни организации, 
тези проблеми не  получават достатъчна гласност.  Нима това се превръща 
във въпрос на вероизповедание и държавно устройство? Всички изброени 
примери идват да покажат необходимостта и адекватността на феминистката етика на 
съвременния свят. Ролята на феминистката етика е да  поставя проблемите на жените 
много по-задълбочено и решително, което да помогне за тяхното осмисляне и 
разрешаване. 
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Abstract. The main point of this report is a contemporary analysis of the virtual 
communities and social sets. This analysis is in the context of social illusions as a important 
feature of the modern informative society. In the report are given proofs of the thesis that 
virtual communities and social sets are generators of  illusions. 
The first illusion is that the virtual communities and social sets are the social communities. 
The second illusion is that the relations in the set are “new civil society”. The third illusion 
is that everybody has less security outside in the world than inside with his computer and his 
set. In the report is marked the contemporary problems of the global society, democracy and 
prosperity now and in the future.  
Keywords: illusion, social illusion, social set, virtual community. 
 
1. Въведение 

Основната теза, защитавана в доклада, е, че съвременните социални 
мрежи и виртуални граждански общности освен всичко друго може и трябва 
да се анализират и като генератори на илюзии. Със сигурност това не е най-
съществената им характеристика, но не може да се интерпретира и като 
случаен ефект, а още по-малко да се отрича. 

Поради ограничения обем на доклада в началото ще се спра съвсем 
накратко на съдържанието на понятията, с които ще оперирам, което не 
изключва, а по скоро предполага дискусия за самите тях. 

 
2. Илюзия и илюзорност на съществуването 

С понятието илюзия обозначавам определена страна от духовното ни 
отношение (познавателното и ценностното) към света и към самите себе си. 
Илюзията е неистина, но такава неистина, която се приема за достатъчно 
задоволително обяснение на съществуването и на съществуващото.  

Макар че съществуват множество определения за истината, като че ли 
най-общо тя може да се определи като тъждество на субекта и обекта. 
Естествено, не става дума за непосредствено, веществено, битийно 
съвпадение, а за тъждество в рамките на знанието и познанието.  
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Още Аристотел ясно посочва разликата между мнение и истина, но и 
досега немалко хора са склонни да приемат, че мнозинството не само 
притежава силата да законодателства, но и истината. Една от най-опасните за 
манипулиране на хората тези би могла да бъде, че истината принадлежи в по-
голяма степен на избраните и богоизбраните, на началниците и т. н. Всичко 
това има в основата си неправомерното изместване на центъра на тежестта от 
същностните характеристики на познавателния процес към броя на 
участващите в този процес.  

Казано накратко, днес философските анализи включват не само въпроса 
за достоверността на знанието, но и последиците от използването на тази 
достоверност, и опасностите от превръщането ѝ в недостоверност. Освен за 
същността и критериите на истината, във философията са се водили и се 
водят много сериозни дискусии около определянето на неистината. Най-
общо казано, с категорията „неистина“ обозначаваме несъвпадението на 
знанието ни за обекта с неговите собствени характеристики. Неистината е 
другото име на недостоверното в знанието. В този смисъл неистината е 
страна, характеристика на познанието и знанието, и то необходима и 
неотменна страна. Тя е необходима не само за да разберем и „разпознаем“ 
истината, но и като момент в развитието на познанието, защото то е 
отношение, а не огледален образ, защото без разминаване и несъвпадение 
всъщност няма процес, защото „познавателният ток“ е възможен само между 
страни с различни потенциали, където съвпадението и несъвпадението са 
необходими и случайни. 

Вместо да разберат и спокойно да приемат това, хората с вечния си 
стремеж към съвършенство и универсалност все искат да изтласкат 
неистината. Философите често ги следват в тази борба, уж за да внесат разум 
и системност, но нерядко също подменят понятията, като се плъзгат по 
повърхността.  

Това кратко отклонение имаше за цел да покаже, че проблемът за 
илюзиите има гносеологически аспекти, но не може да се сведе единствено 
до тези аспекти. Най-важната характеристика на илюзията е, че чрез нея 
фиксираме отказа си от по-нататъшно търсене на друго обяснение. В този 
смисъл основното за всяка илюзия е не толкова опозицията истина – 
неистина, колкото опитът чрез илюзията да се постигне равновесие, 
успокоение, стабилност в емоционалната и рационалната ни страна. Може да 
се каже, че илюзията е резултат от незнание, но тя най-вече е незнание и 
неистина, фиксирани като знание и истина.  

За нуждите на този анализ илюзиите могат да се разделят на две големи 
групи. В първата поставям тези, които не съвсем точно, но често се определят 
като илюзии, свързани с възприятието („когато сетивата ни лъжат“) или с 
определени техники („някой кара сетивата ни да възприемат по определен 
начин нещата от действителността или техните образи“). В наше време 

1324



възможността да се фабрикува подобна илюзорност е несъмнена и е 
разгърната в масов мащаб.  

Втората група илюзии са така наречените социални илюзии. За тяхното 
съществуване в ежедневното съзнание, естествено, има причини, между 
които са: непознаване на същността на обществото, сложността на 
икономическите, социални, политически и т.н. процеси. Като добавим и 
приемането на желаното за действително, илюзията добива класически 
завършен вид.  

Всеки човек се опитва да намери ориентир в живота, заедно с това иска 
поне за малко да се спаси от пороя въпроси, свързани с реалното 
неравновесно състояние на личността и социума. Когато решим не само че 
трябва, а и че можем да постигнем равновесие, че можем да постигнем 
всички цели, да задоволим всички потребности, ние прекрачваме в 
илюзорния свят. Всеки от нас е изпитвал разочарованието от разрива между 
желано и действително. Абсурдът е в това, че истината ни е нужна, но не ни 
задоволява. Разумният човек не може без истината и заедно с това като че ли 
може да бъде убеден в нещо и без доказателства.  

Изправен пред опозицията желано – действително, всеки човек има още 
една възможност – да приеме желаното за действително, не да се убеди, а 
именно да приеме, за да намери успокоение, пристан в бурята от въпроси. 
Затова ние много рядко се разделяме с илюзиите си, като слушаме аргументи; 
разделяме се с илюзиите си в реалния процес на живеенето, защото илюзиите 
ни катастрофират заедно с реална катастрофа, която има обективни 
измерения в личния ни и в обществения живот.  

Най-важното за всяка илюзия е, че тя в крайна сметка е свързана със 
смисъла на живота и страха от смъртта. Тази универсална връзка е 
емпирично установима най-вече при илюзията за сигурност [2]. 

Абсурд е, че не ние решаваме да ни има, но ние трябва да намерим 
смисъла на живота си. Първото условие да се минимизират илюзиите, е да се 
разбере най-важната илюзия – тази за възможната вечност на човешкото 
съществуване. Човекът, спокойно приемащ абсурда, не забравя за смъртта, но 
нито я призовава, нито се надява да я отложи за далечно неопределено време.  

По разбираеми причини дълго време, особено в Европа, за 
преодоляването на илюзиите се разчита преди всичко на просвещението. 
Иначе казано, основната теза е, че хората имат илюзии, защото не знаят, 
защото не са стигнали до истината и не разбират света и себе си. На този 
доминиращ просветителски възглед се противопоставят Ницше и Фройд, 
всеки според своето разбиране и от позициите на собствената си философска 
парадигма, различна от просветителската теза. Анализът на човека, направен 
от тях, може и да буди възражения, но определено ни среща с въпроси от 
рода: „Защо хората имат илюзии?“, „Защо хората имат потребност от 
илюзии?“, „Защо произходът на илюзорността трябва да се търси и в 
сблъсъка между рационалността и емоционалността на човека?“ и т.н. [3], [6].  
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В книгата си „Отвъд веригите на илюзиите“ един от най-големите 
мислители и хуманисти на ХХ век Ерих Фром представя своя отговор на 
въпроса кои са учените с най-сериозен принос за демистификацията на 
илюзиите: „Заедно с Айнщайн, Маркс и Фройд бяха архитектите на 
съвременната епоха. И тримата бяха преизпълнени с увереност в това, че 
действителността в своята основа е подредена, а основната подреденост, 
която се проявява в природата, част от която се явява и човекът – не е 
загадка, която трябва да се разгадае, а модел или план, който е необходимо да 
се изучава.”[7, с. 17]. „Ако за Маркс истината беше оръжие за социална 
промяна, то за Фройд тя беше оръжие за предизвикване на индивидуални 
изменения; осъзнаването беше главният агент на Фройдовата терапия.“ [7, с. 
23]. 

Докато във времето на Просвещението е абсолютно неприемлива тезата, 
че хората може и да не искат да разбират света и себе си, то днес 
отразяването на обществените процеси в масовото съзнание е не само далеч 
от научното познание, но има своя логика и последици, които по-скоро 
генерират илюзии, а не ги минимизират.  

Колкото и да е учудващо, тази констатация се отнася с пълна сила и за 
информационното общество, обществото, което по определение би трябвало 
да е свързано с разгръщането на територията на знанието. Както отбелязва 
Васил Проданов: „В началото на ХХІ век става ясно, че колкото по-
иновативно, бързо променящо се чрез генериране на непрекъснат поток от 
нови и нови знания е едно общество и в този смисъл колкото по-рефлексивно 
е то, толкова повече е заредено с опасности, рискове, конфликти и 
несигурност. Това води до епистемологически сривове в процеса на 
рефлексия, които нарушават функционирането на социалните системи. Във 
философията тази тенденция е отразена отчасти чрез идеята за кризата на 
класическата рационалност… Ефективното действие на обществото 
предполага някакъв тип оптимално взаимодействие между социални 
реалности и възприятия на тези реалности. Проблемът е, че както става ясно 
още от Френската революция насам, рефлексивността на обществото като 
система може да бъде такава, че да поражда огромни несъответствия между 
наличната социална реалност (във формата на съществуващи технологии, 
съвкупност от отношения и действия) и рефлексията върху нея.“ [5, с. 6].  

Освен отдавна споделяното съмнение, че чрез знание и истина може да 
се минимизира илюзорността на съществуването, в информационното 
общество се оказа, че колкото повече се увеличава неспособността да се 
обхванат и разберат гигантските потоци от информация, които ни заливат от 
всички страни и правят все по-трудно усвояването ѝ, толкова повече се 
увеличават възможностите за създаване на илюзии.  
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3. Виртуални граждански общности и социални мрежи 
Виртуални граждански общности е термин, възникнал в процеса на 

формиране на Интернет пространството, и означава нов тип общество – 
категория, функционираща в електронното пространство, назоваваща 
обединения на участници в групи с общи интереси или работи в 
електронното пространство. Терминът се въвежда за първи път от Хауърд 
Рейнголд през 1993 г. [9].  

Във виртуалните общности се дава приоритет на съпричастността, 
свободата да общуваш и да обменяш идеи с хора от всяка точка на земното 
кълбо. Ако традиционният тип общност се определя на базата на етническа, 
расова, езикова, политическа, икономическа или полова основа, то за 
виртуалната общност произходът, полът, икономическото състояние или 
политическите убеждения не са съществени.  

Ключов момент е сигурността на отделния гражданин и неговите 
възгледи. Проблемът е дали анонимността и запазването на 
конфиденциалността може да се определят като белег за „зряло“ гражданско 
общество и за адекватност на картината на света, която споделят гражданите.  

Когато „виртуалният гражданин“ изявява своята позиция и гледна точка, 
може да не е със същата идентичност, каквато е в реалното общество. 
Промяната на идентичността може да бъде свързана с различното ползване 
на собственото име, както и с различни данни за местоживеене и година на 
раждане. Този тип неадекватна идентичност във виртуалното пространство 
дава неадекватна визия на другите членове на виртуални граждански 
общности.  

Ползването на фалшива идентичност най-често е сигнал, че гражданинът 
е несигурен по отношение на интегрирането си в една голяма гражданска 
общност. От психологична гледна точка смяната на идентичността и 
запазването на анонимността е свързана с лабилността на Аз-образа и 
възможността да се развива своеобразна параноя.  

За да принадлежи човек към виртуално или реално гражданско 
обединение, трябва да има определени годности за работа в мрежата, но и 
култура, която да му помага да различи виртуалното и реалното и да избере 
едното или другото. Виртуалното пространство действа с различни канони от 
реалното и те най-често си проличават в ценностната система на индивида 
[4]. Все по-често се констатират разлики в ценностната система и атитюдите 
на личността, която е изцяло погълната от виртуалната среда, и тази, която е 
здраво стъпила в реалния свят. Много от авторите твърдят, че понятието 
„гражданин на света“ най-ясно се вписва единствено и само във виртуалното 
пространство.  

Какво е социална мрежа? За повечето хора отговорът е ясен: „Например 
Facebook и Twitter“, но това не е определение. Разбира се, еднозначна 
дефиниция за социална мрежа няма. Най-общо казано, социална мрежа е 
структура от възли (представляващи отделни хора или организации), 
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свързани по специфичен начин. Мрежите съществуват за обмен на 
персонална информация, за контакти, за споделяне на предпочитания и 
авторско съдържание (снимки, музика, видео, статии и др.), за споделяне на 
информация какво се случва в света и със самите участници в мрежата и т.н.  

Логично е да се предположи, че въпреки спецификата на този сегмент от 
мрежовото общество, още преди неговата поява бяха разкрити важни страни 
от промяната на обществото с преминаването му в ерата на информацията. 
Много от същностните характеристики на информационното общество се 
отнасят и до социалните мрежи в частност.  

За нуждите на анализа ще подчертая, че с понятието „информационно 
общество” обозначаваме едно ново състояние на част от човечеството и 
едновременно с това процес на обществени трансформации, които имат 
проявления във всички сфери. Учени от различни сфери на познанието 
отчитат като една от най-важните нови тенденции в света развитието на 
възможностите за връзка в обществото. Мануел Кастелс смята, че в 
„условията на информационната епоха историческата тенденция води към 
това, че доминиращи функции и процеси се оказват все повече организирани 
на мрежов принцип. Именно мрежите съставят новата социална морфология 
на нашите общества, а мрежовата логика в значителна степен влияе на хода и 
резултатите на процесите, свързани с производството, ежедневието, 
културата и властта.“ [1, с. 1].  

Антъни Гидънс и Улрих Бек обръщат внимание на факта, че 
продуцирането на знания за един или друг феномен се превръща в 
съвкупност от огромно количество обратни връзки в поведението на 
индивиди, групи и общества и затруднява правенето на каквито и да е 
предварителни прогнози за обществените процеси.  

Една последна уговорка – не трябва да се мисли, че отричам  
изключителната роля на съвременните социални мрежи за общественото 
развитие, за съзряването на социума, огромните несравними с миналото 
възможности за обмен на информация, знание и общуване. Според мен обаче 
социалните мрежи не са ретранслатор, а генератор на илюзии. Това 
разграничение може да изглежда много условно, но е необходимо. Иначе 
казано, като част от виртуалното пространство социалната мрежа служи за 
обмен на информация, а значи на вече налични илюзии на всеки от 
участниците и на всички заедно. Тук по-скоро е интересен въпросът за 
специфичния начин на разпространение на социалните илюзии в тази 
„медия“.  

 
4. Илюзии, които се генерират във виртуалните общности и  в 
социалните мрежи 

Първата ясно очертана илюзия е разбирането и утвърждаването на 
виртуалните общности и социалните мрежи като социални общности. 
Понеже всяка илюзия е сплав от истина и неистина, не е нужно допълнително 
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да се обосновава, че има не малко основания социалните мрежи именно в 
мрежовото общество да се интерпретират като виртуални (което не значи 
нереални) социални общности. Проблемът е в това, че една виртуална 
общност в собствения смисъл на това понятие предполага първо някаква 
социална обособеност по статус, интереси, цели, общи действия и след това, 
или поне успоредно с това, присъствието й в социалните мрежи. Вярно е, че 
не малко профили в социалните мрежи имат такива характеристики, но за 
съжаление те далеч не са доминиращи и което е по-важно, самите профили 
могат да се манипулират и използват почти безконтролно, както от 
представители на организираната престъпност (различни форми на измами и 
злоупотреби), така и от специализирани държавни служби, анализиращи и 
влияещи върху процеса на самоорганизацията на обществото. Още по-точно 
споменатата илюзия може да се види в генезиса на социалните мрежи.  

Днес почти никой здравомислещ човек не смята, че става дума за 
„приятелска общност“, отнасяща се до над половин милиард хора на 
планетата или до два милиона българи. Ясно е, че френската поговорка 
„Приятелите на нашите приятели са и наши приятели“ не се отнася до 
социалните мрежи.  

Във все повече специални изследвания на психолози се установява, че 
колкото повече приятели формално имаш в мрежата, толкова по-малко 
приятелството е налице. Преди известно време Фейсбук общността (ако може 
така да я наречем) беше разбунена от съобщението, че създателят на 
социалната мрежа „Фейсбук“ Марк Зукърбърг промени статуса си на 
„обвързан“, но се сети да го направи доста години, след като е обвързан 
сериозно с Присила Чан. Той подчерта, че отдавна има жена до себе си, но 
така и не знаел защо е чакал толкова дълго време, за да го оповести и на 
„стената“ си. От направено уточнение от страна на Присила Чан в социалната 
мрежа става ясно, че датата, на която официално са се събрали, е 7 ноември 
2003 г. Могат да се дават десетки примери за отхвърлянето на илюзията за 
„приятелската общност“.  

Втората сериозна илюзия, генерирана от виртуалните общности и 
социалните мрежи и тиражирана тотално от всички медии, е социалната 
илюзия, че мрежата е новият тип гражданска общност или още по-
впечатляващото: „новото гражданско общество“. Симптоматично е, че 
подобни илюзии се генерират (разбира се, и от гледна точка на определени 
интереси) най-вече по отношение на т.н. нови демокрации в Източна Европа, 
процесите в Северна Африка, Близкия и Далечния Изток. Иначе казано, там, 
където формирането и развитието на гражданското общество съвсем не е 
безпроблемно.  

За да не се възприеме едностранчиво разбирането ни за този тип 
социални илюзии, ще посочим, че социалните мрежи наистина дават много 
нови възможности в този труден и противоречив процес на развитие и 
утвърждаване на гражданското общество.  
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Според мен в най-добрия случай мрежите могат да са едно от основните 
средства за формиране на гражданска общност и гражданско общество, 
средство за информационна поддръжка и „място“ за формиране и споделяне 
на идеология.  

Най-съществената част от функционирането на гражданските движения и 
изобщо на гражданското общество е действието. Едва в реални действия и в 
конкретни реални акции се проявява гражданското движение. Затворената в 
мрежата общност изглежда внушителна, организирана и сплотена, без да е 
всъщност такава. Разочарованието при срещата с действителността много 
напомня разочарованието при срещата след виртуалното запознанство.  

Дори видени само от гледна точка на информационната реалност, 
проявите на мрежовите граждански общности на свой ред се нуждаят от 
представяне чрез другите средства за масова информация, които, освен че 
отразяват, естествено манипулират процесите и резултатите. Все още е по-
силна „аргументацията“, че едно нещо съществува, защото е на 
телевизионния екран или в по-широкото Интернет пространство, а не защото 
е в определена, макар и мощна социална мрежа.  

Много важно е, че чрез отъждествяването на социалните мрежи с 
гражданските общности и гражданското общество се налага едно по-друго и 
по-старо разбиране за същността и смисъла на самото гражданското 
общество. Поне в либералните демокрации от западен тип обществените 
процеси и нагласи еволюираха към по-широко разбиране и функциониране 
на гражданското общество. То не е просто непременно вечна опозиция на 
държавата, а съдържа в себе си легитимно избраните институции, а също и 
гражданските обединения.  

Идеята за спонтанна самоорганизация на гражданите и непременно 
тотално опозиционно отношение към институциите, което преобладава в 
много от социалните инициативи в мрежите, е по-скоро връщане към 
отминали социални практики. Вярно е, че това е за предпочитане, когато е 
налице незряло гражданско общество; но така се затвърждава илюзията, че 
това е гражданското общество.  

Още по-ясен става проблемът при осъществяването на гражданския 
контрол над институциите. Само много повярвали в доброто, 
справедливостта и отговорността участници в социалните мрежи могат да 
смятат, че чрез тях може да се осъществява граждански контрол. Според 
изключително сполучливата метафора на проф. Николай Данчев „Фейсбук“ 
се превръща в новата ни обществена кръчма. Доскоро българите се събираха 
в кръчмата, там общуваха и оплюваха, сваляха властта, женеха се и се 
развеждаха, одумваха другите хора, а вече го правят във „Фейсбук“ [10]. 
Всички трезво мислещи хора могат да си отговорят на въпроса колко 
ефективно е такова гражданско поведение и такъв гражданския контрол.  

Все в тази сфера на илюзорност много „граждани с позиция“ смятат за 
добре, че в Интернет пространството гражданинът, който излага конкретно 
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мнение или факти, може да остане анонимен, че всеки гражданин във 
виртуалното пространство може да бъде чут и подкрепен от свои 
„съмишленици“.  

Важното от гледна точка на темата е, че по този начин се утвърждава 
илюзията, че „гражданско“ значи „анонимно“. „Виртуалните граждани“ 
получиха чрез социалните мрежи допълнителни възможности да завършат 
своя профил и да се самоубедят, че това е възможно. Това е само част от 
проблема за изкривената представа за гражданска позиция.  

Публичността не отрича самозащитата, но тя е грижа за автономността 
на Аз-а, а не за неговата анонимност. Както отбелязва Ноам Чомски в книгата 
си „Необходими илюзии. Промиване на мозъците в демократичните 
общества“: „Гражданите на демократичните общества трябва да се ангажират 
с политика на интелектуална самозащита, за да се предпазят от манипулации 
и контрол и да положат основата на една по-реална демокрация.“ [8, с. 10].  

Друга илюзия, генерирана от социалните мрежи, е тази, че във 
враждебния външен свят човек е по-малко защитен, отколкото вкъщи пред 
своя компютър и в своята мрежа. Тук просто нямаме възможност да навлезем 
в изключително важната тема за социалната изолация, за проблемите на 
общуването в реалния свят, дори за доказаните вече психологически 
зависимости.  

Нека се върнем на защитеното лично пространство. Първи 
тийнейджърите и техните родители изпитаха последиците от тази социална 
илюзия и не защото родителите с фалшиви профили навлязоха в 
тийнейджърското пространство, за да го контролират, а защото социалната 
илюзия за защитеност беше използвана ловко от педофили, сводници, 
измамници и други подобни.  

Както споделя Георги Апостолов, координатор на Национален център за 
безопасен интернет: „Най-често получаваните сигнали, както през интернет 
Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание и 
поведение в интернет, така и в консултантската Българския линия за онлайн 
безопасност, са за онлайн-тормоз. За разлика от вярванията на възрастните, 
че най-големият и често срещан риск за децата в интернет са педофилските 
посегателства, всъщност най-често децата са травмирани от действия на 
техни връстници. Чрез създаване на фалшиви профили, разпространяване на 
унизителни или деформирани снимки и видеоматериали или на клюки, 
слухове и обиди, злонамерени коментари под подобно съдържание или в 
профили на детето-жертва, се извършва групово издевателство над отделни 
деца.  

На въпроса „Ако трябва да опишете дигиталните деца онлайн с три думи 
кои ще бъдат те?”, Георги Апостолов отговаря: „Свръхинформирани, 
социално неграмотни” [11]. 

Друга илюзия, упорито генерирана в и от социалните мрежи, е тази, че 
хората в тях представляват обособена социокултурна общност.  
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Тук идеята за особена субкултура не е без основание, но често е тотално 
генерализирана и клиширана в няколко основни вариации:  

1. Мрежа и култура на младите.  
2. Мрежа и култура на образованите.  
3. Мрежа и култура на народа и т.н.  
Фактически не е вярно, че участниците в мрежата са само млади, само 

образовани или че това е народът. Остава и въпросът дали културната 
идентичност може да се формира и развива в социалните мрежи. Тук към 
всеобщата илюзия, че всичко може да се научи от „Гугъл“ и „Уикипедия“, се 
добавя илюзия от следващото равнище: в мрежите се формират ценности, 
единствено там се отстояват модерните ценности, социалните мрежи ще 
улеснят утвърждаването на западните ценности т.н. Тази теза всъщност е 
силно проблематична. В условията на глобализация в постмодерното 
общество ценностите се променят непрекъснато. В ход са два процеса: на 
универсализация и партикуларизация.  
 
5. Заключение 

Дали социалните мрежи помагат да се ограничи влиянието на 
несъзнаваните, неконтролирани от индивида фактори за изграждането на 
културната му идентичност за сметка на интегрираните, вече съзнаваните 
целенасочени избори. Въпросът е открит.  

И за да завършим оптимистично, нека припомним една мисъл на Ерих 
Фром от книгата му „Отвъд веригите на илюзиите“: „Аз вярвам, че 
единствената сила, способна да ни спаси от саморазрушение, се явява 
разумът, способността да разпознаваме нереалността на по-голямата част от 
идеите, към които се придържа човекът, и да проникнем в действителността, 
скрита зад наслоените лъжи и идеологии“ [7, с. 222].  
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Abstract. New phenomena, processes and trends develop in the globalizing world after the end 
of the "Cold War" could be considered beyond the purely political context, and then this social 
facts mark the transition from "massive industrial" to "post-industrial information" society. 
Many of them seem inexplicable from the pepective of traditopnal concepts and schema 
explanation offered by the humanitarian, social, and economic sciences. Their deеpеr 
understanding is an urgent task today. This is also crucial for the development of management 
theory and practice, in so far as it is a methodological framework, ensuring their correctness and 
reliability. This paper aims to explicate some theoretical premises for conceptualizing new 
dimensions of the contemporary global situation mainly in terms of changing relationship 
towards Western civilization.          
Keywords: globalization, terrorism, the present, social values, cultural norms, civilization 
process, progress.  
 
1. Въведение 

Миналият век, разтърсен от гигантските катаклизми на две световни войни, 
завърши и с две взаимоизключващи се визии за бъдещето.  

Философът Франсис Фукуяма, представян също така като политолог и 
социолог, разви обстойно тезата, че либералната демокрация и свободният 
пазарен капитализъм, достигнали най-висшата си форма в САЩ, са се 
превърнали в универсален социокултурен модел, чието налагане в глобален 
мащаб няма алтернатива и в този смисъл историята, лишена от драматично 
противоборство на конкурентни представи за политическо, икономическо, 
социално и културно устройство на обществото, е завършила своя ход, 
продължил в няколкото предходни хилядолетия [1]*. 

* Коректността изисква тук да се отбележи, че в по-новите си изследвания 
Фукуяма ревизира своя възглед за „края на историята” и, анализирайки 
съвременните процеси, говори за преход към нов, различен от сегашния 
неолиберален социално-икономически (и политически) модел (Francis Fukuyama. 
The Future of History. – Foreign Affairs, January/February 2012). 
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Противоположната позиция принадлежи на друг не по-малко известен 
мислител. За Самюъл Хънтингтън обозримото бъдеще ще бъде времето на 
яростни сблъсъци, в които ще участват не просто отделните национални 
държави и техните временни съюзи, водени от потребността от нови територии 
и ресурси, а различните цивилизации, водени от амбицията да отстояват и 
налагат върху останалите своите социално-културни модели – ценности, начин 
на живот, обществено устройство, специфични институции и стратегии на 
общественото развитие [2]. 

Първото десетилетие и половина от началото на новия век като че ли 
опроверга и двамата.  

Какво всъщност се случва? Този въпрос е изключително важен за 
разбирането на явленията и процесите в развитието на съвременното общество и 
култура, което на свой ред очертава методологическата рамка на управленската 
теория и практика. Предварителното експлициране на някои от емпиричните и 
теоретични предпоставки при търсенето на неговия отговор е предмет на 
следващото изложение.    

 
2. Атаката срещу Запада – непознатото лице на света  

В съвременния свят протича процес, който се изплъзва от наличните 
обяснителни схеми на социалните и хуманитарните науки. Става въпрос за 
безпрецедентното по размах и дълбочина отхвърляне на западния 
социокултурен модел – отхвърлянето на логиката, етиката и естетиката на 
общественото развитие, кристализирали в течение на около две и половина 
хилядолетия в западната културна традиция. 

Някой би възразил, че подобно твърдение е пресилено драматизиране на 
ситуацията, сравнявайки я с тази от времето на Студената война, когато 
основното противоборство е между два глобални военно-политически блока, 
които взаимно се обозначават с термините „източен” и „западен”. Всъщност 
това сравнение по-скоро подкрепя лансираната по-горе теза, защото погледнато 
от дистанцията на времето яростните атаки на източната „комунистическа 
система” срещу западния „свободен свят”, колкото и безкомпромисни да 
изглеждат, по същество не засягат устоите на модерната европейска 
цивилизация – секуларната държава и атеистичния до голяма степен светоглед, 
светското образование, особената ценност на науката и технологичния прогрес, 
културно-историческото наследство от гръко-римската античност до модерните 
времена от края на 19-ти и началото на 20-ти век, приемано като общо 
достояние, и дори основните хуманистични идеали, които, макар и 
интерпретирани по различен (от либерално-демократична гледна точка – 
деформиран) начин, все пак запазват статуса си на опорни елементи в 
тоталитарната идеология, изкуство и нравствено съзнание. Да се твърди 
обратното би било плод на политическа емоция – нормална и оправдана за 
много от съвременниците на тази епоха, но по-подходяща за публицистика, 
отколкото за строг теоретичен анализ. Противопоставянето на Източния на 
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Западния блок след Втората световна война* се осъществява в друга плоскост: 
по същество това е конкуренцията между две социално-икономически и 
политически визии (модела) на развитие, надграждащи се над обща практическа 
и идейна основа – достигналото към края на 19-ти век зрялост индустриално 
общество, основано на частната собственост и свободните пазарни отношения, и 
неговите интерпретации във философията, политическата икономия, 
социологията и другите социални и хуманитарни дисциплини. Не случайно най-
проникновените анализи на комунистическата обществена организация я 
интерпретират като окрайностена, радикална форма на държавен капитализъм, а 
социалните корекции на либералната икономика често се определят като (било с 
положителна, било с отрицателна оценъчна натовареност) „социализъм” – 
евросоциализъм, шведски социализъм и т.н. 

Същото до голяма степен е валидно и за отношението между западния свят 
и неговите бивши колонии в периода на драматичната борба за извоюване на 
тяхната независимост. Колкото и да изглежда парадоксално, идеологията на 
антиколониалното национално-освободително движение след Втората световна 
война, реализирана впоследствие в някаква степен в практическите усилия за 
изграждане на новите държави, е по своему прозападна (и в крайна сметка 
глобалистична) по дух: основната идея на борбите, довели до изчезването на 
колониалната система, е отвоюването на политическата независимост като 
инструмент за преодоляване на неравенството (дискриминацията на коренното 
население и местните елити) и достигане на социално-икономическото и 
културно равнище на европейската метрополия. А това на практика означава ни 
повече, ни по-малко доброволното приемане на европейския (западен) 
социокултурен модел в един от двата му варианта – либерално-демократичен 
или тоталитарен – като еталон, като образец на подражание.  

Не така стоят нещата след края на Студената война и навлизането на 
човечеството в 21-ия век по християнското летоброене. През последните две и 
половина десетилетия антизападните настроения, които по същество са 
антиевропейски независимо, че често са фокусирани главно върху САЩ, 
нарастват в геометрична прогресия и започват да придобиват характера на 
завършена идеологическа концепция не само на отделни политически движения, 
но и на цели държави. 

Особено типичен (и актуален) е случаят с Русия, в която понастоящем 
антизападната реторика не само достигна до (а може би и надминава) равнището 

* В случая извън полето на вниманието остава колизия между Съветска Русия и 
останалите европейски страни в периода от Октомврийската революция до 
началото и по време на Втората световна война, която, макар и изключително 
интересна сама по себе си, изисква по-специален анализ в контекста на 
сравнението на болшевизма с другите тоталитарни идеологии и практики, 
получили широко разпространение по това време.  
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от времето на комунизма, но придоби и ново качествено измерение. Наистина 
идеите за „особения път” на руската култура и държавност, за „третия Рим”, 
„Евразия” и други от този род не са от вчера и техния зародиш може да бъде 
открит още в 15 – 16-ти век [3]. За тяхната еволюция немалко допринасят и 
западните политици и интелектуалци, които още през века на Просвещението 
„изобретяват” културно-историческата конструкция Източна Европа [4]. За 
разлика от миналото обаче, когато тези идеи не излизат от рамката на по-
обхватната представа за органичната вплетеност на руската традиция в общия 
европейски цивилизационен процес, в наши дни те вече обслужват 
изграждането на доктрина, представяща руската специфика като антитеза 
(алтернатива) на съвременното западно общество. 

В разглежданият аспект е важно да се отбележи, че руската идейна и 
политическа еволюция не е изолирано явление, а като че ли добива характер на 
глобална тенденция, която агресивно разширява своята територия – ислямският 
фундаментализъм, враждебен към Запада и неговите ценности „по дефиниция”, 
вече трайно се настанява в Африка (например северно-нигерийската нелегална 
организация „Боко Харам”, чието име в превод от местното наречие буквално 
означава „западното образование е грях” [5]), и печели привърженици, добили 
приличен образователен и социален статус в западния свят. Дори властите в 
свръхдинамично развиващия се в индустриално-търговски аспект Китай се 
оказаха въвлечени в руслото на антизападната пропаганда, лансирайки идеята за 
прогонването на западните ценности от университетите [6]. 

Промяната в нагласата към Западния (Европейския) социокултурен модел 
на развитие е емпиричен факт и неговият анализ трябва преди всичко да разкрие 
причините за описаното състояние, за да се предвидят по-точно глобалните 
икономически, политически и културни трансформации, които предстоят.     

 
3. Новите въплъщения на терора 

Най-значимото ново явление – по обхват, дълбочина и ефект върху всички 
сфери на живота, е тероризмът или, както е прието да се обозначава, 
международният тероризъм. 

Един призрак броди над света: призракът на тероризма. – Трудно ще се 
намери израз, който да опише по-сполучливо съвременната политическа 
ситуация от тази свободна перифраза на прочутото начало на Комунистическия 
манифест, публикуван за пръв път в Лондон преди повече от век и половина*. 
Но още по-трудно е да се вникне в същността на това явление. Многолико, 
загадъчно, парадоксално, изглеждащо налудно за здравия разум, то като че ли 

* Оригиналният текст е „Един призрак броди из Европа – призракът на 
комунизма”. 
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успява да се изплъзне и от най-ситната мрежа, изплетена от логическите нишки 
на социалните теории. И може би точно затова борбата с него се оказва толкова 
неефективна въпреки милиардните бюджети на специалните служби и 
масираните армейски атаки по суша, въздух и море.   

Самоубийственият атентат на 11 септември 2001 година в Ню Йорк разкри 
потенциала и мащаба на явлението, а заложената в него „генетична програма” с 
удивителна последователност започна да се разгръща във всички последвали 
терористични актове. 

При опита да бъде разбрана интимната същност на съвременния тероризъм 
първо трябва да се преодолее изкушението, той да се свързва само с ислямския 
фундаментализъм и още по-точно – с радикалния политически ислям. Това до 
голяма степен замъглява перспективата, в която трябва да се търси корена на 
явлението. Понастоящем терористичните организации – при това само тези, 
които са обявени за такива от отделни държави или международни институции – 
са над сто и тридесет. Поради липсата на общоприета дефиниция за тях, 
действителният им брой трудно може да бъде определен – някои от нарочените 
за такива вероятно са „конвенционални” съпротивителни движения срещу 
нелегитимни тиранични режими, а други, които по същество са терористични, 
просто не са включени в „класацията”. Но при всички случаи наред с 
ислямистките организации активна терористична дейност развиват и немалко 
такива, които нямат нищо общо с религията въобще. От погледа на официалната 
статистика се изплъзват и много малки групи и отделни индивиди, проявяващи 
се като типични терористи, които поради посоченото по-горе обстоятелство 
попадат „в графата” на обикновените криминални престъпници. Случаят с 
норвежеца Андерш Брайвик, който на 22 юли 2011-а в Норвегия убива 77 и 
ранява 155 души (предимно деца и младежи), е категорично доказателство за 
това. Фактът, че е признат за вменяем, изтъкнатите от него мотиви за масовото 
убийство, поведението и изявленията на процеса и след това, както и 
множеството привърженици, на които се радва, правят деянието му по същество 
идентично с терористичните акции, осъществени от организации подобни на Ал 
Кайда.   

Във всички прояви на съвременния тероризъм има нещо общо. И то не е 
някаква единна цел и стратегия, начертани според привържениците на 
конспиративните теории от всемогъщ световен център на власт и влияние. 
Общото е стила на социално и политическо поведение, който техните автори се 
опитват да наложат като „категоричен императив”*  с взривове и автоматни 

* Всеобщовалидно нравствено предписание (закон), което действа като 
обективно основание на моралните постъпки, формулирано от Кант по следния 
начин: „Постъпвай така, че максимата на твоята воля да може винаги да важи 
същевременно като принцип на едно всеобщо законодателство”.   
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откоси. Неразбирането на мотивацията за такова поведение парализира волята 
да му се противодейства ефективно и вдъхва мистични сили на тероризма. 

Терорът е стар почти колкото човечеството. Ако се вярва на такива мъдри 
книги като Стария завет и Корана, е започнал малко след изгонването на Адам и 
Ева от Рая, когато Каин (Кабил) убил брат си Авел (Хабил). Което ще рече, че е 
по-стар и от „най-древния занаят”, както понякога наричат проституцията. 
Преследван от закона или подкрепян от него, осъществяван методично или като 
спонтанен изблик на ирационалните сили в човешката душа, воден от „здравия 
разум” или пък от лудостта, той надзърта нахално от всяка страница на 
световната история. Но тероризмът в сегашния смисъл, който повече 
интуитивно, отколкото дискурсивно влагаме в това понятие, не е просто 
осъществяването на терор. Той е нещо по-различно, нещо много повече. 

Строго погледнато съвременният тероризъм няма ясно очертана цел. Той не 
е политическа, военна или икономическа стратегия, а още по-малко тактика, 
въпреки връзката си с определени икономически и политически интереси и 
методичната последователност, с която преследва жертвите си. Той е преди 
всичко формата на (и средството за) тотално радикално отхвърляне на 
статуквото – на основните принципи, ценности и норми, по които функционира 
модерното общество.  

Днешният терорист не предлага позитивна (аргументирана и поне донякъде 
приемлива) алтернатива за технологично, стопанско, социално, екологично и 
културно развитие, нова визия за начина, по който човек трябва да пребивава в 
света. Но той не се и крие, не замита следите си, не желае оправдание или 
опрощение. Демонстрира себе си с гордост, превърнал е в маниакална страст 
собствената си възхвала и безспирно залива света със своите послания. Иска 
покаяние и търси възмездие, представя се за оръдие на „Божия гняв”, стоварил 
се върху отклонилите се от правия път и тъкмо затова няма човешко лице и очи 
– надянатата върху главата му маска трябва да внуши, че изпълнява сакрална 
мисия, надхвърляща очертанията на профанната представа за света. Суициден е. 
С лекота жертва живота си в самоубийствен акт. Неговото съществуване е 
просто и едноизмерено, безостатъчно сведено до всеотдайно служене на 
неясната кауза, върху която той фанатично се е фиксирал.  

По важното обаче е, че тероризмът започва да се превръща в банална „част 
от пейзажа” на съвременното общество. Дори нещо повече – започва да нормира 
поведението на гражданите и институциите, които в стремежа си да му 
противодействат на практика започват да възприемат желания от него стил на 
поведение, съобразен с невидимата вездесъща заплаха, и стават склонни да 
принесат в жертва достиженията на хилядолетния цивилизационен процес – 
либералната демокрация и човешките права и свободи.  

 
4. Европейската цивилизация между мита и реалността 

Европа, дъщерята на Агенор, цар на финикийския град Сидон, веднъж 
сънувала сън, в който видяла как два материка, приели образа на жени, се 
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борели за нея. Единият бил Азия, другият този, който е отделен от Азия с море. 
Азия била победена и отстъпила Европа на другата жена-материк. Европа така и 
не могла да разбере значението на този сън. Скоро след това обаче била 
похитена от Зевс, който за да я примами се превърнал в снежнобял бик със 
златни рога. Отведена от него на остров Крит, тя му родила трима прочули се 
по-късно царе – Минос, Радамант и Сарпедон. 

Такъв е късноантичният прочит на мита за Европа, предаден от 
буколическия поет Мосх (Мосхос) в неговата поема „Идилии” през II-и в. пр. 
Хр. – епохата, която в най-общ вид включва завладяването на Елада и 
разрушаването на финикийския град Картаген от Рим. В по-древните си 
варианти той може да се проследи далеч назад във времето на пред-гръцките (и 
пред-полисни) етноси от Източното Средиземноморие, от които гърците 
заимстват (и впоследствие развиват) много елементи на своята уникална 
култура [7]. Но точно в преразказа на Мосх този мит се превръща в чудесна 
метафора на сложната и противоречива ситуация, която възниква при всеки 
опит за еднозначното дефиниране на Европейската цивилизация. 

Кой е нейният „хронотоп”,ако използваме подходящия за случая термин, 
въведен в теория на литературата за изразяване на органичното единство на 
пространството и времето в художественото произведение [8]. – Отговорът на 
този въпрос е не по-малко труден от отговора на въпроса за точната източна 
граница на континента Европа. Използването на конотациите „западна” и 
„християнска” в случая е колкото изкусително, толкова и подвеждащо. 

Географските посоки са относителни. Разбрали са го още древните 
финикийци на границата между седмото и шестото столетие пр. н.е., когато, 
тръгвайки покрай  източния бряг на африканския материк на Юг, след три 
годишно плаване се върнали при фараона Нехо II, който поръчал експедицията, 
от Север. Наясно е бил с това и великият генуезец, който около две хиляди 
години по-късно търсил морски път към приказно богатия Изток, плавайки на 
Запад. От бреговете на Япония Китай е на запад, а САЩ – на изток. От САЩ на 
изток е Европа, а  посоката към Китай е трудна за определяне – зависи от кое 
крайбрежие ще насочим поглед към него. И тази относителност на географските 
посоки става особено категорична, когато се опитаме чрез тях да изразим идеята 
за Европейската цивилизация в съвременния глобализиран (и все по-
глобализиращ се) свят. Нима можем с лека ръка да извадим от нейния „ареал” 
съвременна Япония, Индия или дори Китай? И с какво основание бихме го 
направили, приемайки „по подразбиране”, принадлежността към нея на 
Латинска Америка, а защо не и САЩ, Канада, Австралия, и Русия. 

Не по-добре стоят нещата и с определението „християнска”. Дори напротив 
– историческият контекст ще прибави към очевидните трудности нови. Какво би 
останало от Европейската цивилизация, ако я лишим от гръко-римската 
античност?   

Коя е автентичната западна християнска цивилизация? 
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Исторически погледнато под това понятие в най-строгия смисъл на термина, 
съчетаващ по органичен начин културните и географски измерения на 
изразяваната чрез него реалност, би трябвало да се разбира единствено 
комплекса от културни, политически и социално-икономически компоненти, в 
рамките на който протича живота в Западна и Централна Европа между 
окончателното ликвидиране на Западната римска империя през 476 г. и средата 
на 17-и век, когато в тези части на континента вече могат да се забележат 
значителни промени във всички сфери на живота, а новият социално-културен 
модел разчупва старата географска рамка, в която е протичало предходното 
развитие.  Накратко, „западната християнска цивилизация” в най-автентичния 
си вид е цивилизацията на западноевропейското средновековие. В тези си 
географски и темпорални измерения тя коренно се различава от 
далекоизточните цивилизации на Индия и Китай, както и Арабската 
цивилизация, разпростряла се близо едно хилядолетие върху впечатляващата 
територия от Арабския полуостров до северозападна Африка и южна Испания. 
По-важното обаче е, че почти същото по дълбочина разграничение може да се 
прокара и спрямо цивилизацията на Византия, с която има най-малкото два 
общи корена – гръко-римското антично наследство и християнството. Във 
Византия и гравитиращите в нейната културна и политическа орбита държавно-
политически образувания се запазва по-близката до първоначалната си доктрина 
форма на християнството – Православието, която от средата на 11-и век влиза в 
открит конфликт с еволюиралата западна концепция – Католицизма, което наред 
с други причини от „по-земен” характер не позволява там де се развият нито 
стопанско-политическите отношения и институции, нито художествените 
стилове и други интелектуални достижения, така характерни за европейския 
Запад [9].   

Казано по най-сбит начин, средновековната (и в този смисъл класическата) 
западна християнска цивилизация е строго географски локализирана и е 
изградена от множество здраво споени в органична връзка измерения на живота. 
Тя се опира на два носещи елемента, които могат да се сравнят с кръстосаните 
островърхи арки, крепящи свода на готическия храм: 1) католицизмът, 
легитимиращ върховенството на духовната власт над светската, който със 
своята институция в лицето на единната църква, подчинена на папите в Рим, 
осигурява общата културна идентичност на различните западно- и 
централноевропейски народи в условията на отсъствие на големи и силни 
национални държави; 2) феодалната стопанска и политическа система, основана 
на икономическия и политически суверенитет на земевладелците – феодалите в 
собствения смисъл на понятието, влизащи помежду си в строго фиксираните 
отношения между сюзерен и васали, – и закрепостяването на селяните към 
съответните поземлени имения. Върху тяхната опора е изграден специфичния 
живот на средновековния западноевропеец във всичките му измерения: от 
производствената практика, бита и фолклора до естественонаучните представи и 
големите стилове на изкуството (романски, готически, ренесансов) той следва 
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една обща логика на развитие, извела го най-накрая отвъд неговите граници в 
пространството на модерността. 

От къде се е появила, как е възникнала обаче тази класическа западна 
цивилизация и, което е по-важно, какво е останало от нея в съвременния свят, 
кой е нейния наследник? Не е трудно да се забележи, че тези въпроси поставят 
под съмнение самото право на съществуване на понятието Европейска 
цивилизация извън очертаните по-горе тесни географско-хронологични рамки 
[10]. Обстоятелство, което с особена сила резонира в сложните и вътрешно 
противоречиви процеси, протичащи в съвременния свят. 

Европейската цивилизация наистина е „западна” и „християнска”, но тя е 
същевременно и нещо много повече от това. Преди всичко тя е начин на живот, 
принцип (устойчива форма) на организация на колективното човешко 
съществуване, който може да се дефинира чрез три разнопорядкови, но 
взаимодопълващи се елемента, представящи нейната същност: 1) доминантност 
на личността, обективирана в социалната роля „гражданин”, позицията на 
независимия стопански субект и политическата структура „град”; 2) 
рефлексивната и самокритична рационалност, въплътена в науката, 
философията и изкуството, освободени от догмите (предразсъдъците) на 
религията, идеологията и всекидневното съзнание; 3) адаптивност към различна 
социокултурна среда (и „отвореност” за външни влияния), създаваща напрегната 
вътрешна противоречивост и динамизъм в историческия процес, несъпоставим с 
този в другите световни цивилизации. 

Тези елементи на Европейската цивилизация, разбирана отвъд смисловите 
ограничения на епитетите „западна” и „християнска”, определят спецификата на 
всички аспекти от живота, протичащ в нейното русло от самото ѝ зараждане 
преди повече от две хилядолетия. Обстоятелство, което трябва да се вземе 
предвид при анализа на съвременната ситуация, в която, от една страна, тази 
цивилизация разгръща потенциала си на глобална, но, от друга, поражда 
политически, стопански и културни форми, оказващи се неприемливи (и 
отхвърляни като враждебни) в различни части на света.  

  
5. Заключение       

Ориентирането в процесите и тенденциите, пронизващи съвременния свят е 
актуална изследователска задача, решаването на която предполага анализа на 
много по-широк спектър от явления, намиращи се във взаимна връзка, която не 
винаги обаче може да бъде забелязана от пръв поглед. Опити да дадат някакъв 
завършен концептуален израз на усилията в тази насока правят много 
забележителни интелектуалци с различна философска, светогледна и 
методологическа нагласа като, например, Ноам Чомски [11], Юлия Кръстева 
[12] или Орхан Памук[13] и още много други с не по-малък авторитет в своите 
области на творческа изява. Във всички тях се съдържат много верни 
констатации, които будят основателна тревога за бъдещето, а това прави още 
по-наложителна задачата да се намери гледната точка, перспективата, способна 
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да обхване разнопосочните търсения за решаване на новите проблеми и посока в 
развитието на човечеството. 
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Abstract. We present briefly the project "Clusters of the Capitalism. Typology and 
Dynamics of the Capitalist Economies", continued in 2014 under the title "Identification and 
Comparative Analysis of the Types of the State Capitalism and the Types of the Liberal 
Capitalism (Based on Cluster Analysis)." We examine the demographic and educational 
characteristics of one of the twelve revealed distinctive types of capitalism in the twentieth 
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First "Latin American" cluster, First "Western European" cluster, First "Eastern European" 
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1. Въведение 

През 2011 год. успешно приключи университетски проект “Клъстерите 
на капитализма. Типология и динамика на капиталистическите икономики“. 
[1] Това е изследване, в което за пръв път типологията на 
капиталистическият начин на производство се извършва по индуктивен, а не 
по дедуктивен път, чрез използване на съвременни статистически методи. 
Настоящият доклад представя ново изследване „Идентификация и 
сравнителен анализ на видовете държавен и видовете либерален капитализъм 
(на основата на клъстерния анализ)“, като част от което се изследват 
демографски и образователни характеристики на един от дванайсетте видове 
капитализъм - Първи „латиноамерикански“ клъстер. Най-напред ще 
разгледаме резултатите от базовото изследване. 
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2. Клъстерният анализ на видовете капитализъм 
За разграничаване на видовете капитализъм обикновено се използва 

дихотомията „либерален капитализъм – държавен капитализъм”. 
Обществата с либерален капитализъм са тези, които имат демократична 
политическа система, ограничен държавен сектор и минимизирана държавна 
намеса в икономическите процеси. Обществата на държавния капитализъм са 
тези, в които държавата има значима роля както в икономиката, така и в 
политиката. 

Дълго време западноевропейският капитализъм се счита за единствено 
„автентичен”, автохтонен и естествен. Капиталистическото развитие на 
страните от втория и третия ешелон на капитализма се счита за успешно, 
тогава, когато в голяма степен наподобява развитието на страните от първия 
ешелон. Последните десетилетия обаче започва да се утвърждава разбиране, 
че различните страни и региони реализират прехода от традиционно, 
патриархално общество към съвременно капиталистическо общество по 
специфичен начин. Налага се разбиране, че съществуват различни видове 
капитализъм, и че всеки от тях е естествен и автентичен за страните и 
регионите, където се извършва този преход. Във времето и пространството, в 
зависимост от специфичните природо-климатични условия, конкретното 
историческо развитие и пр. съществуват различни гроздове (клъстери) от 
държави, в които начинът на производство е сходен. Всеки от тези различни 
клъстери е специфичен вид капитализъм. 

Следващата стъпка в научното изследване на видовете капитализъм е, 
тези самобитни видове капитализъм да се открият не по дедуктивен, а по 
индуктивен път. Тоест, самобитните видове капитализъм да се получат по 
„естествен” път – чрез клъстерен анализ по няколко основни индикатора. 

За да извършим клъстеризацията събрахме данни по три основни 
индикатора: 

- степен на развитост на страната, която изследваме чрез брутния 
вътрешен продукт на глава от населението на страните; 

- дял на държавния сектор в националната икономика, за който 
използваме експертна оценка по петстепенна скала: 

• Дял на държавния сектор до 20% 
• Дял на държавния сектор между 20% и 40% 
• Дял на държавния сектор между 40% и 60% 
• Дял на държавния сектор между 60% и 80% 
• Дял на държавния сектор над 80% 

- участието на държавата в преразпределението на брутния вътрешен 
продукт, което изследваме по два начина: а) проследяваме динамиката на 
относителния дял на правителствените приходи спрямо брутния вътрешен 
продукт; б) проследяваме динамиката на относителния дял на 
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правителствените разходи спрямо брутния вътрешен продукт. След това 
взимаме по-малкия от двата относителни дяла. 

Методиката за статистически анализ на данните и клъстеризация е 
„йерархична агломеративна клъстеризация”. Държавите се групират в 
качествено еднородни групи въз основа на стойностите на трите основни 
количествени индикатора. 

Периодът, за който открихме достатъчно дълги редове от статистически 
данни за един минимум от държави е от 1900 до 2005 години. Стъпката, 
която използваме е от 5 години. 

В резултат на клъстеризацията за всяка от 22-те фиксирани години се 
получиха от четири до десет клъстера. Във всеки клъстер има от една до 34 
държави. 

Установихме, че има ядра от държави, (или една държава – клъстер), 
които „протичат” последователно за по-продължителен, или сравнително по-
кратък период от време през тези 22 фиксирани години. „Течейки” във 
времето, тези ядра „привличат” други държави, или – обратно, някои 
държави „бягат” от техния клъстер. Идентифицирахме дванадесет такива 
„случая”. Считаме, че тези „случаи” са разгръщащи се във времето 
самобитни видове капитализъм. Условно обозначихме тези клъстери като: 
Първи „западноевропейски” клъстер; Втори „западноевропейски” клъстер; 
Първи „латиноамерикански” клъстер; Втори „латиноамерикански” клъстер; 
Първи „източноевропейски” клъстер; Втори „източноевропейски клъстер”; 
„САЩ”; „Япония”; Първи „арабски” клъстер; Втори „арабски” клъстер; 
Първи клъстер на развиващите се страни; Втори клъстер на развиващите се 
страни.1 

Обозначенията „първи” и „втори” са свързани с: а) по-ранно, или по-
късно появяване във времето; б) по-голяма или по-малка продължителност. 

Изрично искаме да подчертаем, че предложените от нас названия са само 
първа крачка в определяне на вида капитализъм на всеки клъстер. На този 
етап названието на клъстерите е, така да се каже, „географско”. 
Впоследствие, ще се опитаме за всеки клъстер – либерален или държавен, да 
намерим подходящо название на неговия вид капитализъм. Това може да 
стане след като се изследват характерните му черти. 

1 В тези условни наименования използваме кавички, за да укажем следното: 
- когато наименованието на клъстера е събирателно, като например Първи 
„западноевропейски” клъстер, кавичките показват, че в този клъстер влизат и държави 
извън обозначения географски регион. (В конкретния пример това са най-често 
Австралия, Нова Зеландия и Канада.) 
- когато наименованието на клъстера се състои от името на една единствена държава, 
като например „САЩ”, кавичките показват, че тази държава е само ядрото на 
клъстера, а през годините в него се включват и други държави. (В конкретния пример 
заедно със САЩ често се появяват Австралия и Швейцария.) 
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След като направихме клъстеризацията по трите показателя, събрахме 
статистическа информация по още 20 показателя, групирани в четири 
раздела: икономически показатели; социални показатели; демографски 
показатели и инфраструктурни показатели. Заедно с трите основни 
икономически индикатора, показателите стават 23 – девет икономически, три 
образователни, шест демографски и пет инфраструктурни. Основният ни 
източник на първични данни е книгата на B. R. Mitchell “International 
Historocal Statistics. 1750-2005” в три тома съответно за Европа, Северна и 
Южна Америка и Африка, Азия и Океания. Индикаторите, използвани от нас, 
са резултат на преизчисление, най-вече на глава от населението или на 1000 
човека (респ. на 1 000 000 човека) от населението. 

Деветте икономически показателя са: Брутен вътрешен продукт на 
глава от населението, Годишен темп на прираста на БВП (в %), Дял на БВП 
разпределян от държавата (в %), Дял на държавния сектор в националната 
икономика, Безработица (в % от цялото население), Безработица (в % от 
работната сила), Индустриални (трудови) спорове (на 1 000 000 човека от 
населението), Въвлечени работници в индустриални (трудови) спорове (на 
1000 човека от населението), Загубени дни поради индустриални (трудови) 
спорове (на 1000 човека от населението). 

Трите образователни показателя са: Деца в основни и средни училища 
(на 1000 човека от населението), Учители в основни и средни училища (на 
1000 човека от населението), Студенти в университетите (на 1000 човека от 
населението). 

Шестте демографски индикатори са: Коефициенти за раждаемост и 
смъртност, Средна продължителност на предстоящия живот, Детска 
смъртност, Коефициенти за емиграция и имиграция 

Петте инфраструктурните индикатори са: Дължина на железния път 
(километри на 1000 човека от населението); Превозени товари по 
железниците (тонове на глава от населението); Превозени пътници по 
железниците (на глава от населението); Пощенски услуги (писма на глава от 
населението); Телеграфни услуги (телеграми на глава от населението). 

В настоящия доклад разглеждаме демографските и образователните 
индикатори на Първи „латиноамерикански” клъстер, който е клъстер с 
голяма продължителност и устойчивост във времето. През първото 
десетилетие на ХХ век той се състои само от една страна – Бразилия. Но след 
това „набъбва” и до 1990 година включително, е най-многобройния клъстер – 
включва най-много страни. След 1990 година обаче ситуацията става твърде 
сложна. Дали поради „нежните” революции в Европа, или поради политиката 
на „неолиберализъм” в много латиноамерикански държави, или поради някои 
други причини, става силна „мешавица” в съдържанието на клъстерите. Има 
основание един от тях да се счита за същия клъстер в периода 1995-2005 
година. Но влизащите в него държави са много различни от тези в 1990 
година. Например през 1995 година това са – Еквадор, Зимбабве, Иран, 
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Йордания, Китай, Коста Рика, Мароко, Перу, Полша, Сирия, Тайланд, 
Филипини, Чили, Шри Ланка, ЮАР. Ето защо на този етап се въздържаме да 
твърдим с определеност, че именно това е Първи „латиноамерикански” 
клъстер. Но дори и изключвайки периода 1995-2005 година, със сигурност 
можем да определим Първи „латиноамерикански” клъстер като един от 
клъстерите с най-голяма продължителност и устойчивост във времето. 
 
3. Демографски характеристики на Първи „латиноамерикански” 
клъстер 

Разглеждаме раждаемостта и смъртността заедно, защото според 
теорията за демографския преход „при прехода от традиционно към 
съвременно, индустриално общество закономерно се наблюдава преход от 
традиционен към съвременен режим на възпроизводство. Традиционният тип 
демографско възпроизводство най-общо се характеризира с високи равнища 
на раждаемост и смъртност, а съвременният – с ниски” [2]. 
 

 
 

Фиг. 1. Динамика на коефициентите на раждаемост, смъртност и детска смъртност за 
Първи „латиноамерикански“ клъстер 

 
Динамика на коефициентите на раждаемост, смъртност и детска 

смъртност за Първи „латиноамерикански“ клъстер показва следното: 
а) Извънредно бързо намаляване на детската смъртност за 70 години – от 

166 промила през 1920 год. до 26,2 промила през 1990 год. Това е косвен 
показател за успешното развитие на медицината и в частност на детската 
медицина в Първи латиноамерикански клъстер. Показва и развитието на 
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добра цивилизованост на страните от този клъстер. Динамиката на детската 
смъртност в Първи „латиноамерикански” клъстер е много подобна на тази в 
Първи “западноевропейски” и Първи “източноевропейски” клъстери. В 1990 
год. тя значително по-висока, отколкото на Първи “западноевропейски” 
клъстер (8,2‰). Но “плътно” се е приближила до тази на Първи 
“източноевропейски” клъстер (21,5‰) [1]. 

б) Не така значително, но все пак устойчиво, намаляване на смъртността 
на населението. От 20,7 промила през 1915 год. тя намалява на 6,3 промила 
през 1990 год. Нейната динамика също е много подобна на тази в Първи 
“западноевропейски” и Първи “източноевропейски” клъстери. В 1990 год. тя 
е по-ниска, отколкото в тези два клъстера (съответно 10,0‰ и 10,7‰). [1] 

в) Устойчиво, макар и не високо намаляване на раждаемостта. От 34,1 
промила през 1915 год. раждаемостта намалява на 24,5 промила през 1990 
год. Превишаването на раждаемостта над смъртността през 1990 год. е по-
високо, отколкото през 1915 год. Това, съчетано със значителното 
намаляване на детската смъртност, говори за доброто демографско развитие 
на страните от Първи „латиноамерикански“ клъстер. Динамиката на 
раждаемостта в Първи „латиноамерикански” клъстер е много подобна на тази 
в Първи “западноевропейски” и Първи “източноевропейски” клъстери. Но в 
него тя намалява с по-ниски темпове, отколкото в другите два и остава на 
сравнително по-високо ниво. В 1990 год. тя е значително по-висока, 
отколкото тази в Първи “западноевропейски” клъстер (14,7‰) и Първи 
“източноевропейски” клъстер (13,9‰) [1]. 

Средната продължителност на предстоящия живот „е най-важният, 
синтетичен показател за смъртността на дадено население. Намира широко 
приложение при сравнителни анализи. Този показател, за разлика от 
коефициента на смъртност, е „изчистен” от влиянието на възрастовата 
структура, което го прави един от най-важните демографски показатели, 
намиращи приложение и в социологическите изследвания” [2]. 

Данните, които използваме, са от електронната база данни на 
Статистическото бюро на ООН за всички страни-членки, за периода 1960-
2008 година. 
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Фиг. 2. Динамика на средната продължителност на предстоящия живот за Първи 
„латиноамерикански“ клъстер 

 
Динамиката на средната продължителност на предстоящия живот за 

Първи „латиноамерикански“ клъстер показва следното: 
а) В периода от 1955 год. до 1990 год. средната продължителност на 

предстоящия живот се е увеличила съществено – от 56,8 на 65,1 години. Това 
показва значително подобряване на качеството на живота в този 
относително кратък исторически период. 

б) Динамиката на средната продължителност на предстоящия живот е 
неравномерна. Тя се характеризира с бързи повишения, но и с бързи 
понижения. Което говори за като цяло неравномерно социално развитие. 
През 1990 год. тя е по-ниска, отколкото през 1975 год. – 65,1 срещу 68,5 
години. 

в) Средната продължителност на предстоящия живот на Първи 
“латиноамерикански” клъстер е значително по-ниска, отколкото на Първи 
“западноевропейски” и по-ниска, отколкото на Първи “източноевропейски” 
клъстери [1]. Което показва, че въпреки подобрението, качеството на живот в 
изследвания период е по-ниско, отколкото на другите два клъстера. 
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3. Образователни характеристики на Първи „латиноамерикански” 
клъстер 
 

 
 

Фиг. 3. Динамика на образователните индикатори  
за Първи „латиноамерикански“ клъстер 

 
Динамиката на образователните индикатори за Първи 

„латиноамерикански“ клъстер показва следното: 
а) Периодът от 1915 до 1940 год. се характеризира с неустойчива 

динамика на децата в основни и средни училища (на 1000 човека от 
населението). Като цяло този период се характеризира с намаляване на 
децата в основни и средни училища (на 1000 човека от населението). След 
това започва устойчиво повишаване. През 1990 год. броят им е 201,3, който 
е повече от най-високия брой през 1920 год. – 162,9. Като цяло динамиката на 
децата в основни и средни училища (на 1000 човека от населението) на 
Първи „латиноамерикански“ клъстер е много по-неустойчива, отколкото тази 
на Първи “западноевропейски” и Първи “източноевропейски” клъстери. Но 
през 1990 год. тя е по-висока, от колкото в тези два клъстера (съответно 151,2 
и 147,8 на 1000 човека от населението). [1] Причината е, относително по-
високата възраст на населението в Първи “западноевропейски” и Първи 
“източноевропейски” клъстери. 
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показателя периодът от 1915 до 1940 год. е неустойчив. След това започва 
устойчиво повишаване. То е особено бързо за студентите в университетите 
(на 1000 човека от населението), които от 1,1 през 1915 год. стават 11,6 през 
1990 год. 

в) Динамиката на учителите в основни и средни училища (на 1000 човека 
от населението) в Първи „латиноамерикански“ клъстер е сходна с тази на 
Първи “западноевропейски” клъстер. И в двата броя на учителите се 
увеличава. Но през 1990 год. учителите в основни и средни училища (на 1000 
човека от населението) в Първи „латиноамерикански“ клъстер (7,8 на 1000 
човека от населението) е по-ниска, отколкото на Първи “западноевропейски” 
клъстер (9,6 на 1000 човека от населението). Тя е по-ниска и от тази в Първи 
“източноевропейски” клъстер (9,0 на 1000 човека от населението), макар и не 
в този размер [1]. 

4. Заключение
В заключение може да се каже следното! Демографското и 

образователното развитие на Първи „латиноамерикански“ клъстер е добро. 
Като се има предвид, че повечето от държавите в него са бивши колонии на 
Испания и Португалия, считаме, че развитието на този самобитен вид 
капитализъм е успешно. 
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НЕСИГУРНОСТ ПОСРЕДСТВОМ МЕТОДИТЕ НА 

РЕАЛНИТЕ ОПЦИИ 

VALUATION OF INVESTMENTS UNDER UNCERTAINTY 
THROUGH THE APPLICATION OF THE REAL OPTIONS 

METHODS 

Valentin Velev1, Mitko Dimov2, Zlatin Sarastovr3 
1University of Mining and Geology “St.Ivan Rilsky”, 1700 Sofia, 

E-mail:  velev_mgu@abv.bg,  

2University of Mining and Geology “St.Ivan Rilsky”, 1700 Sofia, 
E-mail:  dimov_mgu@abv.bg 

3University of National and World Economy, 1700 Sofia, 
E-mail: zlatin.sarastov@amphoracap.com 

Abstract. The real options approach as a method of improving the valuation through 
discounted expected cash flows become ever more popular given the uncertainty of 
economic environment and the increased dynamism of the contemporary economy. 
However professional standards, best practices, rules, and procedures for suitable 
application are yet to be developed by scientific community and practicing economists. Only 
practical application, trials, errors and corrections can demonstrate and identify the 
reasonable, suitable, useful and rational set of techniques and approaches. Therefore the real 
options approach will continue to command increasing interest. The present review 
describes the main areas of interest and the particular problems which will attract further 
scientific and practical interest. 
Keywords: metod, scientific community, contemporary economy. 

1. Въведение
В средата на 90-те години значително нарастна интересът към 

концепцията за стойността и техниките за нейното изчисляването. В този 
процес определено място заемат реалните опции, които получават голямо 
внимание от страна на индустрията като важен потенциален инструмент за 
оценка и изграждане на стратегии [1]. Първоначално в петролната индустрия 
и постепенно обхващайки и други сфери, консултантите и вътрешните 
анализатори започват периодично, а понякога и регулярно, да прилагат 
реални опции при важните корпоративни инвестиционни въпроси. Няколко 
практически книги по темата, озаглавени „Реални опции“, са се появили до 
момента, и немалко са в процес на разработване. Съвременната финансова 
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литература отделя важно място на реалните опции. Нарастващият брой на 
научни статии относно реалните опции е съпроводен с множество 
публикации в масови издания. Като цяло, реалните опции изминават дълъг 
път от скромния академичен интерес до значително внимание от страна на 
научните и бизнес среди.  
 
2. Ключът реални опции 

Въпреки засилените внимание и научна работа, тази тема все още е 
проблематична и то на аналитично ниво за практикуващите финансисти. 
Бързите темпове на промяна и повишената несигурност обаче изискват нови 
начини за стратегическо мислене и нови инструменти за финансов анализ на 
инвстиционното поведение. Реалните опции са в основата на такова 
стратегическо мислене. Съществува огромна разлика между начина, по който 
пазарът оценява някои фирми, особено тези, подложени на несигурност и 
стойностите, генерирани от традиционните методи за оценка като метода на 
дисконтиране на паричните потоци (ДПП). Инвеститорите осъзнават, че 
избраните пазарни оценки отразяват комбинация от съществуващата дейност 
на фирмите плюс стойност произтичаща от бъдещите възможностите за 
развитие. Реалните опции запълват тази празнина между реално наблюдавани 
параметри и интуиция. Този подход е особено важен за отрасли с бързо 
променящи се цени на произвежданата продукция и относително инертни 
разходи за производствени фактори. Реалните опции са най-приложими при 
риск от промени и несигурност. Този подход осигурява качествено нова 
гледна точка за бизнеса по отношение на стратегическите инвестиции с 
вградена гъвкавост. Предимствата му са още по-важни с оглед на 
интензивния темп на икономическо развитие. Като цяло източниците на 
стойност за компании са два: (1) на паричните потоци, генерирани от 
производствената дейност и (2) възможностите за разширяване, когато това е 
рационално. Тези възможности, подобно на финансови опции, дават на 
компанията правото, без да e налице съпътстващо задължение да инвестира и 
да придоби стойност само тогава, когато това е от полза да го направи. 
Финансовата теория достатъчно добре демонстрира, че финансовите опции 
не могат да бъдат оценени правилно по метода на дисконтираните парични 
потоци (ДПП) в класическата си форма [3]. Това е точно причината, поради 
която компаниите изложени на несигурност със съпътстващи тази 
несигурност реални опции не могат да бъдат оценени коректно от ДПП. Ето 
защо методология за оценяване чрез реални опции е необходима с цел 
правилен анализ и оценка източниците на стойността. Въпреки 
целесъобразността, подходът на реалните опции разчита на същите 
предположения като метода за ДДП и следователно е също толкова уязвим от 
погрешни изходни параметри, както са традиционните подходи. 
Следователно, постигането на висока степен на точност при моделиране и 
оценяване не е възможно. Фокусът е по-скоро върху намирането на по-добър 
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начин за моделиране и анализ на компании в бизнеса със скрита стойност и 
по-добра оценка на източниците на тяхната стойност. 

 
2.1. Управленска гъвкавост и разширена ННС 

Методът на Нетната настояща стойност (ННС) и всички останали 
подходи за оценяване са основани на дисконтиране на най-вероятен сценарий 
игнорират и не съумяват правилно да уловят несигурността и произтичащата 
от нея гъвкавост на ръководството за адаптация и преразглеждане на 
първоначлно взетите решения. Традиционната ННС прави имплицитни 
предположения, отнасящи се до "очакван сценарий" на паричните потоци и 
предполага ангажиране на ръководството с определената в него "стратегия". 
Очакваният модел на паричните потоци е дисконтиран с рисково-коригиран 
процент, получен от цените на търгуваните ценни-книжа аналози, като 
обикновено се използва МОКА (Метод за оценка на капиталовите активи), за 
да се достигне до стойността на възможността за инвестиция. "В 
действителност, това е като че ли мениджърският екип в самото начало се 
ангажира с един неотменим ангажимент да започне проекта и той работи 
непрекъснато до края на своя предварително определен очакван полезен 
живот - от който той не може да се отклони, независимо дали природата 
остава вярна или се отклонява от очаквания сценарий на паричните потоци" 

[21].  
На практика реализацията на паричните потоци винаги се различава от 

това, което се очаква първоначално. С появяването на нова информация 
несигурността относно бъдещите парични потоци постепенно се разсейва. 
Гъвкавостта за адаптиране на бъдещите действия, в зависимост от бъдещата 
среда, въвежда асиметрия на вероятностното разпределение на нетната 
настояща стойност, която разширява истинската стойност на възможностите 
за инвестиции чрез подобряване на потенциала за приходи и същевременно 
ограничава загубите от спад. Истинската очаквана стойност на такова 
асиметрично разпределение (разширена или стратегическа ННС) надвишава 
стойността на статична или пасивна ННС с опционната премия, отразяваща 
стойността на управленската гъвкавост.  

 
Разширена ННС = Статична ННС + Опционна премия (Гъвкавост) 

 
Мотивацията за използване на един опционно-базиран подход за оценка 

възниква от потенциала да се концептуализира и измери компонентата на 
стойността "премия за наличие на реални опции". Подходът за оценка чрез 
реални опции, обаче, не означава, че традиционната ННС трябва да бъде 
изоставена. Напротив, тя е особено важна и необходима за опционно-
базирана и разширена рамка на ННС [21].  
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2.2. Инвестиционни възможности чрез включване на реални опции 
Точно както притежателя на опция върху финансов актив има правото, но не 
и задължението, да придобие даден актив, като плати предварително 
определена цена на или преди определена дата и ще упражни това право, ако 
и когато най-благоприятно да го направи, така и притежателят на опция за 
реални активи. По аналогичен начин, притежателят на възможност за 
инвестиция има правото, но не и задължението да придобие сегашната 
стойност на очакваните парични потоци, като предприеме инвестиционен 
разход на или преди датата, на която се очаква възможността за инвестиция 
да престане да съществува. Близка аналогия между тези реални инвестиции и 
кол опции върху акции е илюстрирана на следващата таблица. 

 
Таблица 1. Сравнение между кол-опцията върху ценна книга и  

реална опция върху реална възможност за инвестиция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Времеви взаимозависимости и съставност на реалните опции 

Стандартните кол опции върху обикновени акции са обикновени, в 
смисъл че стойността им при упражняване произтича изцяло от базовия 
актив. Подобно, някои реални опции са "обикновени" в това, че стойността 
им при упражняване е ограничена до основния актив. Други опции, водят до 
или разширяват потенциалните дискреционни възможности за инвестиции, 
когато се упражнят. По същество те са съставни опции. В реалния живот 
повечето от опциите за разширяване водят до други нови възможности или 
разширяване на съществуващите. Например, инвестициите в нови опции се 
извършват не само поради ползите от увеличаване на паричните потоци на 
базовия актив, но също така и за новите възможности, които могат да бъдат 

Кол-опция върху ценна 
книга 

Реална опция върху проект 

Настояща стойност на 
ценна книга 

(Брутна) Настояща стойност на 
очаквани парични потоци 

 
Цена на упражняване 

 
Цена на инвестиране 

 
Срок на действие 

 
Срок до изтичане на възможността 

 
Несигурност на стойност на 
ценната книга 

 
Несигурност на стойност на проекта 

 
Безрисков лихвен процент 

 
Безрисков лихвен процент 
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открити [15]. В ситуации, при които множество опции се основават едни и 
същи базови активи, те могат да си взаимодействат. Взаимодействията като 
цяло зависят от вида, времевата им отдалеченост, степен, до която те са 
„упражняеми” и поредността на наличните опции [4, 6]. Правилното 
определяне на взаимодействията между опции е много важно за постигане на 
значима и реалистична оценка, защото кумулативната стойност на тези 
варианти не е еквивалентна на просто сумиране [21] на стойността на всеки 
отделен вариант в изолация от останалите. 
 
 

E
C

 
 

Фиг. 1.  Взаимовъздействие на стойността на опциите представено  
с биномно моделиране 

 
При равни други условия, наличието на следващите опции увеличава 

стойността на ефективния базов актив за по-ранни опции, когато тези по-
ранни реалните опции често имат за основа съвкупния портфейл от брутната 
стойност на проекта плюс стойността на всички бъдещи опции [8]. 

 

 
 

Фиг. 2. Пример за нарастване на стойността на базовия актив ННС  
при наличие на опция за разширяване на дейността 

 
В други случаи упражняването на ранната реална опция може да 

промени базовия актив и следователно стойността на следващите опции 
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върху него, което води до взаимодействие от втори ред [10]. Например 
опцията за свиване ще намали, а опцията за разширяване, ще увеличи мащаба 
на проектите, засягайки стойността на другите опции. Освен това, условната 
вероятност за упражняване на по-късен вариант може да бъде по-висока или 
по-ниска, в зависимост от това дали ранната опция е от същия или, 
съответно, от противоположния тип. В крайна сметка, неделимостта на 
реалните опции от основният им актив позволява също така и възможността 
упражняването на пут опция върху актива да премахне този актив и да 
изключи упражняване на всички последващи опции основаващи се на него. 

Като цяло, реалните опции могат да взаимодействат по различни 
причини и в различна степен, в зависимост от вероятността от тяхното 
съвместно упражняване. Следователно, съставните опции могат да имат по-
стратегическо въздействие върху компания, от колкото простите реалните 
опции и са по-трудни за анализиране [1]. 

Докато икономическата стойност на инвестиционен проект винаги се 
увеличава при предоставяне на допълнителни опции, индивидуалната 
стойност на всяка допълнителна опция обикновено не е равна на 
икономическата й стойност, разгледана отделно от останалите (Trigeorgis, 
1993). Индивидуалният принос на всяка опция към стойността на проекта 
може да бъде намален от „заместващи се“ опции (отлагателната опция и 
опцията, временно да се прекрати дейността на фирмата/проекта) или 
повишен от „допълващи се“ опции (пр: опцията за растеж и опцията за 
временно преустановяване на дейността) (Kulatilaka, 1995). 

Отлагателната опция и опцията за растеж също често си противостоят 
(Folta & O’Brien, 2004). Дали фирмата трябва веднага да предприеме 
инвестицията или да отложи инвестицията, докато бизнес средата е по-
благоприятна, зависи от относителната стойност на тези две опции, тъй като 
изчакването да се появат възможности за отбелязване на ръст води до 
възникване на алтернативни разходи.  

Като резултат, въпреки че стойността на не-инвестирането се увеличава 
с повишаващата се несигурност, стойността на опцията за растеж може да се 
увеличи дори повече.  

Теорията за реалните опции също предвижда отрицателна зависимост 
между предшестващата опция за инвестиране и последващата опция за 
прекратяване. Съществуването на опция за прекратяване има неблагоприятно 
въздействие върху разпределението на бъдещите парични потоци и по този 
начин намалява икономическата стойност на отлагателната опция. 

2.4. Обосновка на аналогията с опции 
Стандартните техники за оценяване на опции на основата на 

неарбитражно равновесие като се използват портфейлите на търгувани ценни 
книжа, за да се възпроизведе дохода от тези опции, могат да бъдат 
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обосновано приложени за капиталово бюджетиране, когато проектите не 
могат да бъдат търгувани. По-горното е възможно, ако същите допускания, 
използвани от стандартния подход на ННС, са приети [9]. В анализа на 
нетната настояща стойност за всеки проект е избрана ценна книга – близнак, 
която се идентифицира със същите рискови характеристики и която се 
търгува на финансовите пазари и се прилага очакваната норма на 
възвръщаемост при равновесие. Правилността на използване на ННС се 
основава на предположението за пазарна завършеност, следователно, за 
аналогия с опции е нужно единствено наличие на достатъчно добри 
заместители [20]. Като се има предвид цените на проекта-близнак, 
мениджърският екип, на теория, може да възпроизведе възвращаемостта на 
реалната опция чрез закупуване на определен брой акции от ценната книга – 
близнак [1], финансирайки част от покупката чрез заем с безрисков процент. 
Тъй като липсата на възможности за печалба чрез арбитраж е предпоставка за 
равновесие, равновесната стойност на опцията на нетъргуваният проект 
трябва да бъде равна на неарбитражната стойност на опцията на ценната 
книга - близнак. 

2.5. Ограничения на аналогията с опции  
Аналогията между реалните опции и кол опциите върху акции е близка, 

но не напълно точна. Основните разлики възникват при формираната 
споделена природа на повечето реалните опции, нетъргуемостта им и 
унищожаемостта им [2]. 

2.5.1. Неексклузивния характер на реалните опции  
Стандартна кол-опция на обикновени акции, е ексклузивна в смисъл, че 

дава на притежателя си изключителното право дали и кога да я упражни. 
Също така, някои реални опции са ексклузивни. Това обаче, може да не бъде 
случаят с бизнес, където повечето от инвестиционните възможности се 
държат съвместно от повече от един единствен конкурент. Интернет пазарът 
за електронна търговия, предоставя възможност за въвеждане на нови 
продукти и услуги, които са незащитени от евентуално въвеждане на близки 
заместители. Тези реални опции са "споделена", тъй като те могат да бъдат 
упражнявани от всеки способен участник. Фирма притежаваща реална опция, 
споделена от конкурентите, не може лесно да се избегне дори очакваните 
загуби на стойността в резултат на навлизане на конкуренцията. В много 
случаи, единствената защита срещу тези загуби на стойност е ранна 
инвестиция, която да попречи на конкурентите да упражнят. 

2.5.2. Нетъргуемост и преклузивност 
Стандартните кол опции върху ценни книжа могат да бъдат често 

търгувани на ефективни финансови пазари при минимални разходи. Реалните 
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опции, обаче, подобно на повечето инвестиционни проекти, са обикновено 
нетъргуеми [5], въпреки че някои комерсиални проекти могат да бъдат 
прекратени преди края на полезния си живот и да бъдат търгувани за тяхното 
ликвидационна стойност. Други реални опции могат да бъдат неразделни и 
зависими от други материални или нематериални активи, с които те могат да 
се продават само в пакет. В краен случай, споделените реални опции могат да 
бъдат непродавяеми въобще, тъй като те вече са споделени възможности на 
цялата индустрия. 

3. Реалните опции и съвременната финансова теория 
В икономическата наука отдавна съществува съгласие за ключовата 

роля, която несигурността играе в инвестиционното поведение на 
предприятията и тяхното управление [7]. Теорията за реалните опции 
предлага относително ново и иновативно възприемане и третиране на 
несигурността. В отличие на традиционните схващания, че ръководството е 
ограничено в свободата си да предприема корективни действия предвид 
реализацията на несигурността във времето или че управленческата инерция 
доминира, теорията за реалните опции твърди, че предприятията могат да се 
възползват от несигурността и да извличат ползи посредством 
идентифицирането на реални опции и инвестиции в реални опции, с които да 
формират поведение адекватно на несигурното бъдеще, както и да 
управляват инвестиционната си дейност в режим на поетапност предвид 
постепенното реализиране на тази несигурност [16]. Неотдавнашният 
напредък в управленската и финансовата наука показва, че теорията за 
реалните опции предлага много ефективни подход и средства за оценка, 
както и систематичен стратегически подход за оценяване и структуриране на 
инвестиционните ресурси в условията на несигурност, както и че успешното 
използване на апарата на реалните опции може да постигне намаляване на 
риска от загуби и да увеличи потенциала за създаване на инвестиционна 
стойност и растеж [17, 18]. 

Теорията за реалните опции се основава на аналогията между реалните 
възможности (опции) и финансовите опции. Финансовата опция е производна 
ценна книга, чиято стойност се определя от стойността и характеристиките 
на друг финансов инструмент или така наречения базов актив. По дефиниция 
финансовата опция дава на притежателя й правото, но не и задължението да 
купи или продаде базовия актив на предварително определена цена (т.е. цена 
на упражняване на правото) на или преди определена дата (дата на 
валидност). 

Финансовите икономисти Black и Scholes (1973) [9] и Merton (1973) със 
своето откритие на формулата и дефинирането на методологията за оценка на 
финансови опции дадоха началото последващата изследователска дейност за 
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оценяване на финансови активи, с което положиха основите и начертаха 
посоката за развитие на теорията за реалните опции. 

Понятието реалните опции е предложено за пръв път от Myers (1977) 

[11] с основополагащата идея, че инвестиционните възможности пред дадено 
предприятие могат да се разглеждат като кол опции върху реални активи по 
начин подобен на този, по който финансовата кол опция дава право за 
вземане на решение за придобиване на финансови активи. 

По аналогия, една реална опция има за: 
- базов актив: брутната настояща проектна стойност на очакваните 

оперативни парични потоци; 
- цена на упражняване: необходимата инвестиция за придобиването им и 
- време на валидност: времето за който вземащият решението може да 

отложи инвестицията преди инвестиционната възможност да престане да 
съществува (Myers, 1977 [9]; Trigeorgis, 1996 [21]). 

Формално дефинирано, за разлика от финансовите опции, реалните 
опции са инвестиции в права за придобиване (и реализация) на реални 
активи, които дават на предприятието правото, но не и задължението, да 
предприеме дадени действия в бъдещето (Trigeorgis, 1996 [21]; Amram & 
Kulatilaka, 1999 [7]). 

Сравнителен анализ на финансовите и реалните опции е налице в 
стандартните учебни текстове по финанси (например Brealey, Myers [9], & 
Allen, 2006 [12]). 

Научните изследванията в областта на реалните опции както от 
финансова така и от общо икономическа гледна точка идентифицираха набор 
от типове реални опции, възникването, оценката и поведението на които е 
изследвано в детайли. Този набор съсдържа отлагателната опция, опциите да 
се инвестира поетапно, опциите да се промени мащаба на производство, 
опцията да се изпстави инвестицията, опцията да се измени режима и 
употребата на ресурсите, опцията да се предприеме растеж. В 
инвестиционната дейност често обаче це среща комбинация от тези 
обикновени опции и тяхната стойност често се различава от сумата на 
индивидуалните им самостоятелни стойности (Trigeorgis 1993). 
Инвестициите в технологични разработки и проекти както и рисковото 
предприемаческо капиталово финансиране често се състоят отр 
последователни стъпки и тези многоетапни инвестиционни процеси могат да 
бъдат разглеждани като съставни опции, чийто базов актив не е реален актив 
а друга релана опция (Roberts & Weitzman, 1981 [19]; Trigeorgis, 1996 [21]). 
По същия начин както даден инвеститор притежаващ съвкупност от опции 
едновременно (Merton, 1973 [9]) може да изпита тяхното взаимодействие, 
така и дадено предприятие, което предприема множество инвестиции 
едновременно може да бъде обект на подобно взаимодействие между 
реалните опции в портфела си така, че опциите съдържащие се в една от 
инвестициите да въздействат на стойността на другите и съответно на 
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стойността на целия портфейл (e.g., Triantis & Hodder, 1990 [14]; Luehrman 

[18], 1998; Smit & Trigeorgis, 1998 [21]). 
 

4. Видове реални опции 
Реалните опции имат сходни характеристики с финансовите опции, но 

при реалните опции базисният актив е материален. Реалната опция създава 
икономическа стойност, предоставяйки възможността за вземане на решения 
в бъдещето, като дава на мениджмънта правото да действа, след като 
придобие нова информация, запазвайки икономическия потенциал и в 
същото време ограничавайки загубите.  

Реалните опции предвиждат възможността за възникването на промени 
и в зависимост от естеството им, се разграничават различни видове опции. 

Накратко разглеждаме най-често срещаните видове опции. 
 

4.1. Отлагателна опция 
Тази опция предоставя на мениджмънта стратегическата гъвкавост да 

отлага предприемането на инвестицията до получаване на допълнителна 
информация.  Стойността на опцията за отлагане е алтернативен разход, 
който трябва да бъде включен в икономическата стойност на инвестицията. 
Реалната опция не трябва да бъде упражнявана, докато не е „в пари“, дори 
ако нетната настояща стойност е положителна. Вместо това, настоящата 
стойност на очакваните парични птооци от проект трябва да надвишава 
цената на проекта с количество, равно на икономическата стойност за 
държане на опцията за инвестиране отворена (Dixit, 1989 [15]; McDonald & 
Siegel, 1986 [6]).  
 
4.2. Опция за прекратяване и превключване 

Когато фирмата закупи актив, който по-късно може да бъде продаден 
или пренасочен към друга дейност, фирмата придобива пут опция. 
Стратегическата стойност на пут опцията се увеличава с остатъчната 
стойност и бъдещата несигурност (Berger, Ofek, & Swary, 1996; Myers & 
Majd, 1990). Освен това тя насърчава склонността на фирмите да инвестират, 
повече отколкото изчисляването само на нетната настояща стойност (Dixit & 
Pindyck, 1995). С възможността да се прекрати проект при неблагоприятно 
развитие на пазарните условия, прага за вземане на решение е по-нисък от 
размера на определен от ННС. Това също е валидно за многоетапни проекти, 
при които фирмата на всеки един етап разполага с решението дали да 
прекрати проекта (Chi & Nystrom, 1995; Schwartz, 2003 [20]). 
 
4.3. Опция за растеж 

Инвестициите в реални активи се осъществяват не само заради преките 
касови потоци от проекта, но и (предимно) заради икономическата стойност 
произтичаща от последващи инвестиционни възможности. (Kester, 1984; 
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Pindyck, 1988; Trigeorgis, 1988). Този вид опции дават възможност на 
фирмите да вземат предвид бъдещите възможности за растеж. Типичен 
пример за инвестиции, включващи такива възможности, са многоетапните 
проекти. Те могат да бъдат анализирани като кол опции. Много учени в 
областта на финансите правят емпирични изследвания Kogut (1991), които 
доказват, че потенциалът за прогрес, заложен в основата на стойността на 
опциите за растеж, има позитивен ефект върху решенията за инвестиции и 
стойността на компанията.  
 
Портфейл от опции 

Фирмата обикновено предприема мнгообройни проекти и 
стратегическите решения на фирмата могат да бъдат разглеждани като пакет 
от ресурсно-инвестиционни алтернативи или реални опции (Bowman & 
Hurry, 1993, Merton 1973 [9]). По-ценно е да се притежава портфейл от 
опции, отколкото да се държи опция на портфейл от активи. Така фирмата ще 
има по-голяма стратегическа гъвкавост. 
 
Конкуренция и инвестиция 

Конкуренцията усложнява решенията за инвестиция. Фирмата трябва да 
вземе предвид пазарната си позиция, отрасловата структура, динамиката на 
конкуренцията и естеството на разглежданите опции (Kester, 1984; Smit & 
Ankum, 1993 [11]). 

Предполага се, че несигурността ще има по-голям отрицателен ефект 
върху инвестицията, когато фирмата има по-голяма пазарна сила, притежава 
патентовани опции /увеличават икономическата стойност и привлекателност/ 
и се сблъсква с по-слаба конкуренция. Икономическата стойност на 
стратегическите възможности за растеж зависи не само от потенциала за ръст 
на отрасъла, но и „собствеността“ на опции за растеж и устойчивостта на 
стратегически предимства (Smit & Trigeorgis, 2004; Trigeorgis, 199621[21]). 
 
4.4. Eндогенна несигурност и познания 

Несигурнсотта може да произтича от ендогенни и екзогенни фактори за 
компанията (Pindyck, 1993; Weitzman, Newey, & Rabin, 1981 [2]). И докато 
екзогенните могат да бъдат преодоляни с течение на времето, ендогенните 
рискове могат да бъдат редуцирани чрез стратегически инвестиции (Sanchez, 
1993; Sanchez & Mahoney [2], 1996). Гъвкавостта на мениджърите им 
позволява както да се адаптират към промените на средата, така и да й 
повлияят по желан от тях начин. 

Ограничения на практическото приложение - причини 
Въпреки своите предимства реалните опции като подход за тридесетте и 

повече години от своето концептуализиране не получиха масово приложение 
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в практиката при взимането на инвестиционни решения. Въпреки 
аналитичната приспособяемост и удобства предложени от биномния 
неарбитражен модел (Cox, Ross, Rubinstein, 1976 [9]) за тяхната оценка. 
Причината за това е трудното зареждане на моделите със смислени изходни 
данни, особено за инвестиции в проекти, които нямат директни пазарни 
аналози със сходни рискови и доходни характеристики. Особена трудност 
среща параметризацията на несигурността. 

5. Заключение 
Подходът на реалните опции като метод за подобряване на метода на 

оценяване посредством сконтираните парични потоци, стават все по-
актуални предвид нарастващата несигурност и динамика на съвременната 
икономика. Тепърва ще се разработват професионални стандарти, добри 
практики и правила и процедури за тяхното удачно прилагане. Единствено 
практиката, пробите и грешките могат да покажат, кои методи и техники са 
удачни, смислени, рационални и полезни. Предвид това реалните опции са 
поле, което тепърва ще се изучава и буди интерес. Настоящият преглед 
очертава областите на интерес и е конкретните проблеми, които са 
благодатно за задълбочени бъдещи изследвания. 
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