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Abstract. Nowadays each business entity needs to integrate corporate social responsibility 

(CSR) to its business model in order to be trusted by customers. The lack of business 

investment in CSR in Eastern and Central European counties companies shows that many 

CEOs doubt the benefits obtained from the investment in CSR. Thus, the aim of the paper is 

to evaluate whether the investment in corporate social responsibility provides economic 

benefit to the companies.   
Keywords: corporate social responsibility, investment in CSR, benefit.   

 

1. Introduction  

Perception of social responsibility has changed significantly over time – from 

associating social responsibility only with charity and philanthropy to the opinion 

that social responsibility is one of the essential tools of formation and maintenance 

of civil society [1]. Nowadays, in economically prosperous countries, the companies 

are already obliged to be socially responsible due to public pressure. In such 

countries, the matters of social responsibility are considered as particularly relevant 

and are solved by implementing various social means and methods. In countries with 

economies in transition, however, the companies are only in an early stage of 

analysis and application of social responsibility, because the public pressure is 

hardly felt. Usually, the companies take this initiative only due to the pressure from 

their foreign partners [2, 3].   

In many Eastern and Central European countries, the managers of companies 

rarely use social responsibility thinking that in difficult economic situation the funds 

can be used more purposefully in other fields. However, the examples of companies 

from old democratic countries show that socially responsible companies earn much 

more and survive for a longer period of time.  Therefore, the question is why so few 

companies of Eastern and Central Europe submit corporate social responsibility 

reports. In order to find the answer, one should analyse such questions as whether 

the investments to social responsibility provide economic benefit to the companies, 

how to evaluate the economic benefit and which evaluation methods to use, what 
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would be the return on investment in the CSR? Thus, the aim of the paper is to 

evaluate whether the investment in corporate social responsibility provides 

economic benefit to the companies.   

First of all, the systemic and comparative analysis of scientific literature in terms 

of economic benefit of investment in social responsibility was performed and the 

assumptions for the evaluation of the economic benefit of CSR were provided. Later, 

based on the analysis of the scientific literature and case analysis, the methodology 

and results of the evaluation of benefit of investment in corporate social 

responsibility were presented.  

 

2. Theoretical analysis of investment in CSR 
The analysis of scientific literature shows that many practitioners and theorists 

of social responsibility [1, 4, 5] claim that consistent and strategic implementation 

of the CSR policy can bring benefit not only to the public, but also to the company 

itself. On the other hand, some authors [6] claim that organisation should be oriented 

to making the profit, while the government – to the solution of social problems. The 

researchers speaking against the implementation of the CSR initiatives usually 

indicate that their implementation can increase the company’s expenses, distort the 

primary logics of business, i.e. profit-making, delegate too many responsibilities to 

the business, etc [7]. However, the benefit of the CSR is not always felt in the short 

period. CSR is an investment that may provide the company with a competitive 

advantage during the long period [1].             

Various theories identify many advantages and disadvantages of corporate 

social responsibility both to the company and the public, however, there are more 

arguments for the corporate social responsibility than against it [1, 8, 9, 10] (see 

Table 1). 

 

Table 1. Advantages and disadvantages of corporate social responsibility  

Advantages Disadvantages 

- Formation of positive corporate image 

- Cost saving 

- Loyalty of employees 

- Customer satisfaction 

- Possibility to bring more investors 

- Improvement of the quality of 

  production and services 

- Effective and responsible use of  

  resources 

- Increase of company’s value in the 

market 

- Higher investment 

- Possible longer period of return 

  on investment 

- Possible increase in the price of 

  production and services 
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According to Seiliūtė [1], the proponents of socially responsible investment 

claim that social aspects are like filters that allow choosing companies with higher 

management quality. Companies of superior level of social responsibility will 

achieve higher results in the long-term perspective and a positive relation between 

the corporate social responsibility and increase in the sales will be created [11].  

There are no solid recommendations for the evaluation of social activity and its 

results and impact.  The evaluation usually includes the fact of assumption of social 

responsibility itself and received benefit although it is more important to evaluate 

the actual impact of assumption of social responsibility on the company to allow it 

to have a better understanding of the benefit provided by the social responsibility in 

order to answer to such questions as what changes in the company involved in social 

initiatives and how do the changes manifest. Choudhury and Dey [12] identified 

thirteen CSR evaluation methods: descriptive approach, corcoran and leininger 

model, Linowes socioeconomic operating statement, Seidler’s social income 

statement, Abt associates’ model, Ralph W Este’s model, value added statement, the 

program management technique; social responsibility annual report, 

multidimensional technique, goal-oriented approach, social overhead model and 

Lowe and Sparker’s social responsibility budget. However, it is possible to state that 

there is no method that could be used for overall research of company’s social 

responsibility due to the difference and diversification of companies. When choosing 

the evaluation methods, it is important to focus on the type of company to be 

evaluated and the aims to be sought.  In short, the evaluation of the economic benefit 

of CSR should be performed by preparing an integrated methodology where all 

elements are interrelated and supplementing each other, thus, ensuring the 

completeness and reliability of the results and conclusions of the analysis.  

 

3.  Methodology and results of the evaluation of economic benefit of investment 

in the CSR 

The performed scientific literature analysis showed that in order to evaluate the 

benefit of investment in the CSR, it is, first of all, necessary to perform the 

company’s analysis, i.e. analysis of company’s activities and performance results; 

survey of employees and officials in order to identify their satisfaction with work, 

level of education and turnover; CSR policy; identification of concerned parties.    

Second – identification of the strategic aims by establishing where the activity 

of the CSR could manifest the most and how the activity should be developed in 

those areas in order to achieve the best results within the shortest period of time.    

Third – identification of the priority areas where the investment in the CSR can 

create the greatest economic advantage to the company, for example, optimisation 

of processes (reduction of resources, costs and pollution by installing new 

technologies); employees (reduction of turnover, increase of competency, 

motivation, working efficiency); clients (attraction of new segments, increase of the 

level of satisfaction).  
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Fourth – evaluation of the economic benefit. When calculating the costs of the 

CSR priority areas, it is, first of all, necessary to identify all the investments made 

in the development of the priority areas, such as fuel, electricity, IT systems, charity, 

etc. Costs resulting from the implementation of priority areas can be diverse and that 

depends on the type of company, i.e. service, production or trading company. In case 

of determination of the type of company, the costs should be identified and attributed 

to a specific priority area, i.e. optimisation of processes (costs resulting from the 

implementation of new technologies and remuneration for the implementation of 

those technologies), employees (wage for employee training and costs for the 

improvement of employee welfare), clients (employee wage resulting from the 

benefit to the clients or the public) and other (additional) areas (wage for employees 

that voluntarily contribute to the creation of the priority area, if such priority areas 

are created during the work time, i.e. volunteering in landscaping, cooperation with 

clients, etc.). After the determination of the costs, each priority area is evaluated, i.e. 

the working time and wage for the implementation and coordination of that priority 

area as well as the costs made for the acquisition of new technologies, costs for the 

increase of personnel competency and training and other (additional) costs resulting 

from the implementation of the priority areas. 

After the evaluation of all costs resulting from the implementation of the CSR 

and evaluation of the emerging benefit as regards the specific selected activity, 

saving of materials or avoiding the loss of income, the total economic benefit of the 

CSR is calculated. 

Pursuant to the case analysis method, the evaluation of the economic benefit of 

investment in corporate social responsibility was performed in one of the largest 

logistics companies in Lithuania. After the analysis of the company and its strategic 

aim to provide top quality services within the shortest possible time by seeking to 

reduce the use of resources through the installation of new technologies, 

optimisation of company’s processes and reduction of turnover, two priority areas 

were singled out, i.e. optimisation of processes (by reducing the use of resources 

through the investment in new information systems) and reduction of personnel 

turnover (by investing in the improvement of working conditions).  

The newly installed information systems in the company enable the overall 

transfer of service provision process and all the related information to the electronic 

space, i.e. the electronic systems of storage and sending of documents – invoices and 

consignment notes – is installed. Thanks to this system, the company will benefit 

from saving costs, time, from positive image and constant visibility of the company, 

i.e. savings resulting from the use of paper, no longer performed postal services, no 

longer used printer and folders as the client will see the entire information directly, 

as well as the savings due to archive storage premises, archive equipment 

depreciation and saved working time of the administration employees. The clients 

will benefit from faster service, more comfortable selection of goods and faster 

access to the information. The environment will benefit from the reduction of air 

pollution.  
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 The installation of proper working conditions in the company results in the 

creation of safe workplaces, organisation of training and seminars as well as 

qualification enhancement courses for the personnel, creation of internal culture 

providing psychologically safe and official working environment as well as 

organisation of festivals for the employees and their family members.  As a 

consequence, it results in the benefit related to the saved costs, search of new 

employees, recruitment, integration and faster work force. The employees will 

benefit from the satisfaction with work and better health. The clients will benefit 

from their level of satisfaction as the employees will perform the work in a more 

efficient and faster manner. 

When evaluating the benefit of process optimisation, it is calculated that, on the 

average, the company prints 1.985 invoices in two copies per month – one copy 

remains in the company and the other one is sent to the client. The number of letters 

sent per month – 1.230. The price of archive premises is calculated in view of this 

information: invoices are stored for a period of 10 years, the storage of invoices for 

a period of one year requires an area of up to 0.32 sq. m, the price of rent of 1 sq. m. 

- 4.63 EUR/month.  

 

Table 2. Costs of electronic document storage and sending system  

 EUR/1 pc. EUR / 1 month EUR / 1 year 

Paper 0.006 23.82 285.84 

Rent of printer 0.02 79.719 956.628 

Postal expenses 0.46 565.8 6789.6 

Folder for archiving 0.00459597 9.123 109.476 

Wage of administration 

employee 
0.03163728 62.8 753.6 

Costs of archive premises 0.0074156 14.72 176.64 

Costs of amortisation of 

archive equipment 
0.006811083 13.52 162.24 

In total 0.537 769.502 9234.024 

 

After the company installs the electronic invoice issue, sending and archiving 

system, the invoices will be stored in the server. Server acquisition and process 

installation costs are considered as an investment in the project. It has been 

calculated that the process implementation costs amount to EUR 2.350 and this sum 

consists of the costs of programming works. The costs of the acquisition of server 

for the storage of information amount to EUR 1.970. Server depreciation period – 6 

years.  In addition to these costs, the annual costs of server maintenance and renewal 

will amount to EUR 450. Thus, the costs related to the implementation of 

optimisation process amount to 1.170 EUR/month. After the evaluation of the 
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economic benefit of CSR regarding the optimisation of invoice issuing process and 

evaluation of the costs related to the installation of the optimisation process, the total 

result of the economic benefit of CSR is received – EUR 8.064. The return of 

investment – 15.5%. 

When evaluating the benefit of investment in employees, it is calculated that the 

average amount spent for the search of new employee is EUR 580. After the inquiry 

of company’s personnel, it has been established that the training of new forwarding 

or administration employee takes 180 hours (on the average) of the working time of 

the heads of units.  The costs of the working time of the head of unit amount to 20.47 

EUR/h (on the average). The average costs of the search and training of warehouse 

worker – EUR 420. The training of new warehouse workers takes approximately 15 

hours of the working time of the group manager.  The costs of the working time of 

the group manager amount to 11.25 EUR/h on the average.  

Below are provided the company management's formed indices of the quality 

process management describing the turnover of employees (see Fig. 1-2).  The 

maximum turnover in administration and forwarding department was in 2013 and 

amounted to 25%, the lowest – in 2015 (12%). The turnover in the warehouse 

amounted to 67% in 2013, whereas in 2015 – 40%. Employee turnover in the 

warehouse is higher than in the administration and forwarding department, because 

the level of education of employees in the warehouse is lower and they are less 

motivated. The index is planned to decrease both in the administration and 

forwarding department and the warehouse in 2016. 

 

       

Fig. 1. Personnel turnover in the                       Fig. 2. Personnel turnover in the  

 administration  and forwarding department         warehouse 

 

When comparing 2015 with 2013, the turnover in administration and forwarding 

department showed a significant decrease and amounted to 13% (see Fig. 3), and the 

change of turnover of warehouse employees was obvious.  When comparing 2015 

with 2013, it decreased by as much as 30% (see Fig. 4).  
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Fig. 3. Change of personnel turnover in the        Fig. 4. Change of personnel  

  administration and forwarding department        turnover in the warehouse 

 

The company’s management plans that the turnover in administration and 

forwarding department will decrease more and amount to 10% in 2016, whereas the 

turnover in the warehouse – 37%, because the company started to implement social 

responsibility means in respect of employees.  

 When summarising the indices of turnover both in the administration and 

forwarding department and the warehouse, it is possible to claim that the 

significantly decreasing turnover in the company was conditioned by the start of 

implementation of proper working conditions for the employees.  

Table 3 presents the current costs of new employees formed by the search of 

new employees and training costs. According to the management, 40% of employees 

left the company in 2015 because the working environment prevented them from 

developing their skills or was not motivating enough. Thus, the management expects 

that the implemented social responsibility means in creating safe and attractive 

working environment that improves the relations between the company and the 

employees can reduce the number of employees leaving the company due to the 

aforementioned reasons from 25 in 2014 to 20 in 2015. 

 

Table 3. Costs of new introduction of new employees into the working process 

Measured indices 2013 2014 2015 
2016 

plan 

Change 

2013/2015 

Change 

2014/2015 

Costs of introduction of 
employees to work process 

in the administration and 

forwarding department 

51175.2 34116.80 25587.6 21323.00 25587.6 8529.2 

Costs of introduction of 
employees in work process 

in the warehouse 

10597.5 10008.75 8242.5 7653.75 2355.0 1766.3 

Total costs, EUR 61772.7 44125.55 33830.1 28976.75 27942.6 10295.5 

  

After the implementation of this plan, the calculated economic benefit will 

amount to EUR 4,853. The economic benefit is calculated as the difference of costs 

0%
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2013/2015 2014/2015
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30%

2013/2015 2014/2015

30%

27%



14 

 

of introduction of new employees into the work process between the current in 2015 

and expected in 2016. 

 

4. Conclusions 

In summary, it can be concluded that the implementation of SCR could be 

beneficial to the company because the return on investment in rather considerable 

and it pays off at once. It may result in the reduction of personnel turnover and this 

would improve the company’s productivity as well as reduce the costs and the 

increase the company’s profit and competitiveness. 

The case analysis showed that the investment in CSR could provide economic 

benefit during the short period as well. In the analysed case, the return on investment 

was 15.5%.  
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Abstract. Modern enterprises, which operate and act in the global environment and which are 

supported by the state-of-the-art information technology, are based on information as a mean 

which provides an advantage over competition. The speed of data processing, along with the 

speed of developing strategies for market approach based on the acquired information, 

determine the successfulness of contemporary enterprises in the modern business. The 

progress of information-communication technologies (ICT) enables faster and more 

inexpensive data transmission to the end-users, which entails improved business decision–

making. This is especially evident for the highly developed countries which have managed to 

maintain high rates of economic growth. 

Keywords: knowledge economy, information-communication technologies ICT), e-

commerce, economic growth, information society. 

 

1. Introduction 

The new forms of production as well as the new technologies have rejected the 

rigidity and inflexibility of the conventional factors of production in the modern 

business. The object and internal dynamics of the entire social reproduction have 

significantly been altered. Non industrial production now has moved from tangible, 

material objectiveness to expressing its objectiveness by producing ideas, 

innovations and knowledge. The new economy uses the same factors of productivity 

as the conventional economy but in multiple smaller amount and what is the most 

important - it gives to these products additional value by implementing and 

incorporating in them additional knowledge. So, knowledge and information based 

economy uses less labor, capital, land and it obtains better effects in economic sense 

by implementing and incorporating additional knowledge and information in the 

products.  

 

2. The significance of the new ICT technologies for the economic growth 

New technologies after World War II led to progress in productivity measured 

by output per worker. It should be pointed out that technological changes include 

everything that contributes to the growth of the labor productivity and is not included 

mailto:monikamarkovska34@gmail.com
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in the growth of capital per unit of the labor. European Commission estimations 

suggest that the contribution of the technological progress to the potential economic 

growth within the EU is between 50 and 60% and it depends directly from the 

investment in knowledge [1].  

Service sectors based on knowledge today dominate. Although they are difficult 

to accurately discern because, with few exceptions, all sectors become intensive in 

knowledge, in developed countries more than two thirds of GDP is formed in non-

material production sector. In the USA, over the long term (from 1948 to 1973) the 

productivity of the economy grew at an average rate of 3% per year. In the period 

that followed, although technology has progressed and emerged information 

technology, productivity was reduced and by 1995 the average rate stood at only 

1,4% [2]. There was no dramatic upward shift in productivity although the revolution 

in information technologies happened. In the beginning, the first half of the 1970s, 

the spread of information technology has been accompanied by so-called economic 

anomalies. Namely, two decades American entrepreneurs invested in 

computerization, but the effects on their business as well as the effects on the 

national economy, lacked. This situation in the economic literature often was called 

computer paradox [3]. Last decades, finally, began to loom first benefits of these 

investments mainly as a result of the emergence of the Internet. So, computerization, 

in which entrepreneurs invested, demanded greater connectivity (interconnectivity) 

before starting to impact on the productivity and economic growth. It should be 

mentioned that the benefits from selling through Internet (e-commerce), which are 

really great for customers, can’t be incorporated in the calculation of GDP. This 

means that these benefits from e-commerce can’t be recorded in the statistics of 

productivity. With statistics can be recorded only benefits from the so-called 

business to business (B2B), where companies by placing their production programs 

on-line, manage to reduce their costs and to increase their savings. Only these 

savings can be recorded by the statistics of productivity. During this period, the 

information and communication revolution was finally materialized in duplication 

of the average rate of productivity growth. In the period from 1995 to 2002 it was 

raised to 2,9 % annually spreading through several sectors (trade, finance, IT 

sectors). Actually, in this period the basis for “new” economy based on knowledge 

was created. The largest productivity growth, after 1995 was registered in those 

sectors that invested in new technologies at the most. 

The University of Harvard made calculations about the sources of growth in the 

USA between 1995 and 2004 based on its own methodology modified in a way that 

separated the contributions to growth from physical capital to those based on high 

technology (IT) and other sources. The knowledge participated with more than half 

of the growth of the economy through the growth of the total productivity (28,4 %) 

and trough IT capital participation (22,8 %). The research results are presented on 

the following table 1. 
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Table 1. Sources of the economic growth in the USA (1995-2004) 

                                                                                                                Participation in % 

А. Increasing of the inputs                                                                  71,6% 

    1. Labour                                                                                           20,9% 

    2. Capital                                                                                           50,7% 

           2.1. IT capital                                                                             22,8% 

           2.2. Other capital                                                                       7,9% 

B. Increasing of the productivity                                                     28,4% 

Growth (=А+B)                                                                                    100,0% 

Source: Case Karl, Fair Ray, Principles of Macroeconomics, Pearson Education Inc., New Jersey, 

USA,  2007, pр. 367. 

 

Paul David, economist from the Oxford University, showed that a particular new 

technology (new knowledge) was beginning to have a significant effect on 

productivity once it reach a level of penetration in the economy of at least 50%. That, 

according to this author, was the reason for the delayed effect on productivity and 

economic growth after the implementation of the information technologies. In order 

to illustrate this fact, he stated that it took 40 years from the introduction of electricity 

in 1880 for productivity growth to accelerate (that happened around 1920) when at 

least half of industrial plants have already been connected to the electricity [4]. In 

any case, new knowledge and new technologies eliminate the effect of the law of 

diminishing marginal product. According to law of diminishing marginal product, 

by adding an additional unit of a variable factor of production, assuming that other 

factors of production are constant (ceteris paribus), his marginal product over the 

time, tend to decline. The law of diminishing marginal product was defined by David 

Ricardo trough the example in the agricultural production in England during the XIX 

century. The essence was in the following: a cultivable area (fixed factor) was giving 

increasingly smaller wheat crops as new units of capital and labor (variable factors) 

were added i.e. marginal product of the variable factors (increased number of 

workers on fixed surface) over the time declined. 

 

3. Increased knowledge intensity 

The last few decades have been outlined by massive use of computers and 

communication technologies in all social spheres. This outbreak was primarily due 

to price decrease in computers and communication costs, and the rapid development 

of devices and applications that meet the consumers needs. Digitalization, 

development of supportive technologies for application of new computer and 

communications systems, software development etc., helped users to realize the 

potential of the IT revolution. The global network of computers, telephones, TVs 

and other devices in the business and entertainment electronics area, increased its 

capacity to deliver information for more than 1,3 million times. According to 

Moore’s law, computer power doubles approximately every 18 months. Gordon 

Moore was the co-founder of the US company Intel. According to Moore, computer 
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processing power doubles approximately every 18 months. Moore’s law has been 

following the production of microprocessor since 1965 when Moore’s article was 

published in the journal Electronics. 
In 1960 transatlantic cable could carry only 138 calls. Today, fiber optic cable 

can carry 2 million calls. For instance, fiber with a diameter as human hair can 

transmit the contents of the London Economist in less than one second. No 

communication medium grew so rapidly as the Internet. In 2000, Internet had around 

50 million subscribers in the world. On 31.05.2011, according to Internet World 

Stats, the number of Internet users has grown to over 2 billion. Today, the computer 

is more powerful than the computer produced in the mid-seventies of the last 

century. Thirty years ago, there were about 50 000 computers in use in the world. 

Today, the number has grown to around 500 million but it still an unequal 

distribution in the world. Chips embedded in cars, washing machines, speaking 

postcards, protective systems, aviation industry etc. are not included. Modern car has 

more computer power than the first vehicle launched to the moon in 1969.  

From the economic aspect, the main feature of IT revolution is the ability to 

manipulate, store and transmit large amounts of information at very low cost. The 

global communications development was contributed as a result of two 

technological innovations: satellite communications and fiber optic technologies. 

For example, in the late 90s of the last century, Gemini, transatlantic sea cable with 

optic fiber had a greater capacity of all existing transatlantic cables. These 

technologies are characterized with high level of penetration in all spheres. While, 

in the past, technological changes were focused on a particular type of product or 

industry sector, information technology is generic. It affects each element of the 

economy, on goods and services as well as the elements of the business chain, from 

research and development to production, marketing and distribution. Having in mind 

that the marginal cost of the use, storage and information transmission is zero and 

the application of knowledge is totally simplified, this means that the intensity of 

knowledge is increased in economic activities.  

The ICT application has significantly changed the everyday life, the way people 

learn and work, transforming the way people interact business systems and public 

institutions. It should be pointed out that the first revolution has already started in 

the type and structure of the educational profiles. Many conventional occupations 

are becoming extinct, and on their place come new, whose names were unknown 

until recently. Long life learning is becoming a way for employees to ensure their 

positions. IT changes faced entire generations, especially the middle aged, with great 

challenge and trauma. 

 

4. ICT and their role in the information society 

Modern societies impose the need for digital networking and communication 

infrastructure that provide a global platform where people and companies interact, 

communicate, collaborate and seek additional information. Considering the 

increasingly prominent role of ICT as a development factor in the new economy, 
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development and application of these technologies, the use of knowledge and 

information as well as the growing number of Internet users are necessary 

obligations for each country that wants to develop economically, politically and 

culturally. EU member countries have recognized ICT as a key factor for economic 

development and innovation. In 2005, the European Commission had launched a 

five-year strategy “European Information Society 2010 (i2010)”. Three priorities 

were highlighted: creating an open and competitive market for information society 

and media services in the EU, establishing measures for major investments for ICT, 

and European information society promotion. It should be pointed out that the 

Digital Agenda for Europe, also took place among the seven leading initiatives of 

economic strategy “Europe 2020”. The application of digital technology allowes 

development of  information society that should go on greater exploitation of ICT 

potential as well as economic growth, increased employment and raising the quality 

of life. A number of countries have adopted the basic concepts of digital society and 

economy and have become countries with high digital culture [5].  Republic of 

Macedonia lags behind in ICT and information society development application.  

Taking into consideration the aim of Macedonia to join the Euro-Atlantic 

structures, it is necessary for the country to transform the national economy and the 

entire social system along with the implementation of European norms and standards 

in the field of information society [6]. In this context, it should be mentioned the 

networked readiness index (NRI) of the World Economic Forum. It is defined as the 

degree of readiness of a particular country or group of countries to participate and 

make benefit from ICT development. The structure of the NRI is composed of: 

environment (political and regulatory, business and innovation), readiness 

(infrastructure and digital content, resources, skills), usage (individual, business and 

government) and impact (economic and social). According to NRI for 2011-2012, 

(142 countries were ranked in the world), Macedonia was on the 66th place. This 

position was as a result of ICT development (60), ICT development (78), in terms of 

ICT application (61) and in terms of ICT impact (71) [7].  

 
5. The new digital economy and e-commerce 

Information and communication technologies (ICTs) have become part of 

everyday life, and even changed the way of life. People ckeck their mailbox on the 

computer or mobile phone. They are constantly connected with their friends through 

the social networks such as Facebook and Twitter, and use Internet mainly looking 

for products that will offer the greatest value for the price they are ready to pay. 

According to the State Statistical Office of Macedonia-DZSM, digital generational 

difference in the country is relatively large. In 2009, 90% of those aged between 15 

and 24 used Internet, 59% of those aged between 25 and 54 years and only 16% of 

those aged between 55 and 74 years. The percentage was higher among people with 

higher education (79%) and lower among those with secondary (54 %) and lowest 

among those with low education (29 %) [8]. The new enterprises in the network 
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economy known as e-business, create value for their customers through electronic 

processes.  

They usually start as new enterprises and do not have a permanent relation with 

another enterprise. Young entrepreneurs are often the founders and they are very 

well familiar with the advantages offered by innovations in ICT. Also, they are able 

to imagine creatively how can deliver value to the potential customers in the form of 

product. Founders generally do not begin business to imitate someone, but they are 

looking for satisfaction of their own creativity and uniqueness. It should be pointed 

out that e-commerce has a great potential for growth and it is associated with 

countless business opportunities.  

One of the first business subjects that started using profits from electronic 

commerce were small and medium sized enterprises (SME). While large enterprises 

remained inert, small and medium sized enterprises recognized the advantages that 

could have been brought by internet and e-commerce (costs reduction, expansion of 

business, starting new online business, undertaking marketing etc). For SME, 

Internet is an important business tool. According to some reseachers, 28% of SME 

expect more than three-quarters of their annual sales to be realized through the 

Internet. Almost half of the SME that work on-line (47%) measure their success by 

the number of comments that are left by users and web-pages visitors [9].  

Although many SME are aware of the benefits from e-commerce in their work, 

some of them have a problem to define and begin implementing a specific strategy 

of e-commerce. Thus, for example, in the EU-27, 64% of SMEs in 2009 had their 

own web site (the percentage of large enterprises reached 90%). Most often, 

companies web sites were used to ensure product catalogs or price lists. In the same 

year, about 11% of the enterprises in the EU-27 had received on-line orders, and 

23% of enterprises had shopped on-line [10]. This is due to lack of expertise in the 

field of ICT in SME and low level of e-commerce use from their customers and 

suppliers [11].  

 

6. Conclusion 

ICT allowed movement toward new form of economy based on knowledge and 

information. Development of the modern means of communication such as 

television, internet, mobile phones etc. allow people today to develop different type 

of skills and to have better information access. ICT are generic. They affect every 

segment of the economy.  

This along with the Globalization allow modern enterprises to work and to 

compete on the global market. Therefore, countries in which enterprises do not have 

the ability to adapt to the changes caused by the ICT and Globalization will have 

weak economic performances and will record low rates of economic growth.  
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Abstract. This paper discusses the competitive advantage and sustainable competitive 

advantage, which is something that every business strives to achieve. Influential factors 
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disadvantage”. The paper also presents an authentic model for gaining competitive 

advantage. 

Keywords: Influential factors, competitive advantage, sustainable competitive advantage, 

competition, business.   

 

1. Introduction 

Rightfully M. Porter in his book on competitive advantage writes: 

• Competition is the key to success or failure of a company. The competition 

determines the suitability of activities that can contribute to the results of the 

company in areas such as innovation, culture etc. 

• The competitive advantage (CA) is not a new concept and it is designed for 

people who are responsible for the firm's strategy and must decide on how to achieve 

the CA, as well as for those who are trying to better understand the company and its 

business results. Potential sources of CA are everywhere in the company. 

This paper analyzes the influential factors for competitive advantage (CA) and 

sustainable competitive advantage (SCA). It should be noted that the analyses does 

not have quantitative features. The model presented here may indicate the 

interdependence between the influential factors. 

 

2. What is Competitive Advantage (CA)? 
CA refers to what makes a business distinctive and by which it gets the character 

needed to fulfill the needs of the customers (Daft, 2008). The most important thing 

in determining a strategy is to choose one with which the business will differ from 

its competitors. It is the management’s decision whether the business will carry out 

other activities or performing similar activities in a different way than the 

competition [1]. 

CA essentially arises from the values that a business is able to achieve for its 

customers, which exceed the cost of its implementation. Value is what buyers can 

pay, and exceptional value stems from offering lower prices than the competition or 

unique benefit that largely neutralizes the high prices (M. Porter, 1985) [2]. 
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According to Hitt et al (2005) [3] strategic competitiveness is achieved when a 

business successfully determines and implements strategy for creating certain 

values. When a business implements a strategy that other companies are not able to 

copy or find it too expensive to imitate, this business has a permanent (or sustainable) 

CA. The business is sure to have CA only after others have stopped their efforts to 

copy the strategy or failed to do so. In addition, when the business achieves CA, it 

is normal to hold this position only for a certain period. The speed at which 

competitors are able to acquire the skills needed to duplicate the benefits of creating 

value of the business strategy, determines how long the CA will last. For businesses 

it is important to learn how to utilize the CA to achieve above-average return on 

investment. Above-average return is the amount of return that is greater than what 

the investor expects to earn from other investments of similar risk. Businesses 

without CA, or ones which do not compete in an attractive area, at best earn an 

average. Newly-established businesses generally look for opportunities, and older 

ones seek CA. However, for more effective competing in the competitive 

"landscape" of the 21st century, businesses must identify and exploit opportunities. 

But to do that while gaining and sustaining CA. Thus, newer businesses must learn 

how to gain CA, and the older, well-established businesses must learn to identify 

opportunities. 

Additionally, Chuck Williams (2010) [4] emphasizes that businesses can gain 

CA so that they can utilize their resources to enable greater value for the customers 

than that offered by competitors. The goal of most organizational strategies is to gain 

and then sustain CA. CA becomes SCA when other companies cannot copy the value 

that the company provides for the customers. SCA is not the same as long-term CA, 

although the companies obviously want CA to last long. CA is sustainable if the 

competitors unsuccessfully tried to copy it and for the time being stopped these 

attempts. In order for the company's resources to be used to create SCA, they must 

be: valuable, rare, irreplaceable and cannot be perfectly copied. 

M. Porter has identified three generic strategies: the cost leadership strategy, the 

differentiation strategy and the focus strategy. Porter’s strategies are basically ways 

of gaining competitive advantage and developing that “something” that takes the 

customers and sales away from the competitors [5]. 

Examples of successful global leaders of cost leadership strategy: Texas 

Instruments in electronics, Hyundai in automotive industry, Black & Decker in the 

industry for tools, Wall-Mart in retail chain, Heinz in the production of spices, etc. 

A business can gain a CA if it successfully implements a strategy of differentiation 

which is based on competitive positioning, which enables the creation and utilization 

of the unique position of the business. Examples of successful differentiation are: 

McDonald's, Sears, Federal Express, Caterpillar and others.  

 

3.   Why sustainable competitive advantage (SCA)? 

       Every business has resources and capabilities, and their use contributes to some 

businesses being more successful than others. Why does some football team always 
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win and why it attracts numerous audience? Why do some businesses realize 

continuous growth in revenues and profits? Why do some universities have more 

and more students? Why are some businesses always at the top, ranked as "best," 

"most popular" or "most profitable"? Though every business has the resources and 

working methods, not every business is able to effectively use their resources or 

capabilities to develop an essential competitiveness that can provide appropriate CA. 

For a business it is not enough to simply gain a CA, it must be able to sustain it. SCA 

allows a business to sustain its "power" despite the actions of competition or 

developmental changes in the relevant field (Robbins and Coulter, 2005) [6]. 

        SCA is achieved only when the competition fails in their efforts to increase the 

benefits of the business’s strategy or fails in trying to copy (Hitt et al, 2005) [7]. For 

a certain period, a business can gain CA using capabilities, which are, for example, 

valuable and rare but easy to copy. In this case, the business can expect to sustain its 

CA depending on how quickly the competition can successfully copy the 

products/services or processes.  

       Furthermore, SCA is accomplished through implementing strategy that creates 

value that is unique and that is not easy to imitate. Such an advantage can be achieved 

when the business owns strategic resources and capability to take advantage of them 

in a unique way that creates value for a particular targeted group of buyers 

(Bariringer and Ireland, 2006) [8]. 

                                                                                                                    
4.  Competitive Disadvantage (CD) 

        In the political system of every democratic country there is position and 

opposition. And in many areas of life and business opposition or opposing views 

occur.  

Motivated by this insight, the author of this paper has decided to introduce a 

new term “competitive disadvantage (CD)” that would be the opposite of the CA.         

It is normal to expect businesses to make efforts to gain CA. But the reality often is 

different. When comparing one business with competing businesses from their 

industry, one can come to the realization that instead a CA, the business realized CD. 

Basically, the business compares its performance with competing businesses of its 

industry and comes to the conclusion that based on some factor(s) it is “behind” the 

competition.  

      The introduction of the term “competitive disadvantage” is COMPLETELY 

AUTHENTIC as the author has not come across this term in any literature. This is 

expected, since in the "battle" with competing businesses every business strives to 

position itself as high as possible, and is interested only in thinking about CA. And 

if the business finds itself on the last place and has a CD, this should be a special 

incentive to undertake organizational changes.  

        

5. Influential factors for CA and SCA  

         According to Jones et al (2000) four factors that build CA are: greater 

efficiency, increased quality, increased number of innovations and increased 
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customer satisfaction [9]. Furthermore, as Krajewski et al (2009) [10] write, factors 

that determine the CA are divided into four groups with a total of 9 subgroups. The 

four factors are: price, quality, time and flexibility. The factor price applies to 

operations with low costs. Quality factor refers to the topmost and consistent quality. 

The time factor has three dimensions: speed of delivery, timely delivery and speed 

of development. The flexibility factor also has three dimensions: adaptation, 

diversity and flexibility of volume. In addition, Chase et al (2006) argue that the 

main competitive dimensions that form the CA of the businesses include: 1. Price. 

2. Quality. 3. Speed of delivery. 4. Reliability of delivery. 5. Dealing with changes 

in delivery. 6. Flexibility and new production [11]. 

        Managers should learn everything they can about the competition, especially 

for those businesses that have acquired respect in the market. They should try to 

identify the sources of their CA. They should check their web pages and conduct 

research on the Internet. They should monitor their advertising and promotion, 

including their printed materials, television advertising and so on. The business 

should know its competition, but should not be doing anything unethical and illegal 

to get information. Managers should monitor their competition and after they start 

their business, because some new factors can undermine their CA.  

         CA is an asset that a business has and helps position the business better than 

the competition. Main ways in which SCA is achieved (gained and sustained CA) is 

through the resources or capabilities the business possesses under which a business 

differentiates itself from other businesses in the eyes of the buyers. Resource can be 

any item of capital, any capability, business process, information or knowledge that 

contributes to the success of the business. 

        What makes a product/service different from that of the competition? In terms 

of marketing this is called comparative advantage, in terms of strategy and strategic 

management this is called competitive advantage. 

         As Hisrich et al (2005) [12] write, when asked for their source of CA, managers 

usually say "our CA comes from the fact that we’re first.” Businesses are first when 

they introduce a new product or when they first enter new market. Being first can 

result in numerous advantages that can increase performance. 

 

6. Authentic model for gaining CA 

      Figure 1 shows three-degree model for gaining CA. As first, basic degree of CA 

is the product with its quality and price. The second degree factors include: 

efficiency and effectiveness (E&E indicator), intellectual capital (human resources, 

labor) and technology of production. These factors directly influence the basic factor 

for which we used the term "the first-degree factor, the basic level." The third-degree 

factors are: the organizational culture, innovations, development and growth, ethics 

and socially responsible behavior, response to customers’ demands and the 

flexibility of the production system.  

      As shown in figure 1 it is evident that the management has a special significance 

and influence to all the factors. Management is defined by determining goal, ways 
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of achieving that goal and managing/leading the organization to that goal. When 

speaking about CA, the goal is straightforward: the goal is to gain and sustain CA. 

If the company’s management is not involved in achieving that goal, the company 

will not be able to gain and then sustain the CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Three-degree model for gaining competitive advantage 

 

      Explanation of the model 

       Example 1: 3.2 → 2.3 → 1.1 → 1 → CA. This means innovation (3.2) enhances 

technology (2.3) that affects the quality (1.1), and this results in improved features 

of the product (1), and finally all this results in CA. 

      Example 2: organizational culture (3.1) increases the intellectual capital (2.2) 

and this affects the quality improvement (1.1) and the price (1.2) of the product (1). 

All this leads to CA. 

      Example 3: 3.5 → 2.1 → 1.1 (1.2) → 1 → CA. The response to customer 

demands (3.5) results in E&E indicator or effectiveness and efficiency (2.1), 

meaning the business is producing the right product in the right way. This affects the 

(1.1) and (1.2), quality and price of the product which are important features of the 

product (1). All this leads to CA. 

 

6. Conclusion   

 This paper analyzes the influential factors for competitive advantage (CA) and 

sustainable competitive advantage (SCA). CA refers to what makes a business 

distinctive. When a business implements a strategy that other companies are not able 
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to copy or find it too expensive to imitate, this business has a permanent (or 

sustainable) CA.  

The goal of most organizational strategies is to gain and then sustain CA. CA 

becomes SCA when other companies cannot copy the value that the company 

provides for the customers. Furthermore, SCA is accomplished through 

implementing strategy that creates value that is unique and that is not easy to imitate. 

CA is an asset that a business has and helps position the business better than the 

competition. Main ways in which SCA is achieved (gained and sustained CA) is 

through the resources or capabilities the business possesses under which a business 

differentiates itself from other businesses in the eyes of the customers. 

The paper also presents an authentic three-degree model for gaining CA which 

may indicate the interdependence between the influential factors. 
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Abstract. The focus points of this paper are four modern issues that arise in the graphic 
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3. How managers create corporations that constantly learn and adapt to changes? 

4. Is managing with changes culturally conditioned? 
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1. Technology in the workplace 

Recent developments in technology have changed the workplace and affect the 

working life of employees. In this section we will look at two specific problems 

related to process technology and work. These are continuous development 

processes and process reengineering. This search for continuous development 

recognizes that good is not good enough and that even excellent implementation can 

and should be further improved. 

Quality management programs strive to reach a continuous process of 

development so that variability can be permanently reduced. When you eliminate 

the variation increases the uniformity of the product or service. By increasing the 

uniformity are coming to the result of reduced costs and higher quality. 

Technological advances made in recent decades has led to a revolution in the 

business world, affecting almost all aspects of working life. People can reach each 

other across the globe in seconds, while expenses are almost negligible. Employees 

can be physically not present with their clients and partners, they can communicate 

effectively at home, a remote office, or even in their car or in an airplane. Although 

these new technologies offer a wide range of services and opportunities, they seem 

united by one factor: increased efficiency and productivity. In fact, companies are 

rushing to adopt many of these technologies that bring significant improvements in 
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business efficiency. However, as physical office loses its importance and employees 

are encouraged to communicate on their choice of location, physically isolated 

workers will inevitably suffer a loss of face-to-face interpersonal skills and the 

deterioration of relations in the workplace [1]. 

Process reengineering. The term comes from the re-engineering process of the 

breakdown of an electronic device and designing a better version. Applying this in 

organizations, it means that the management should start with a blank sheet of blank 

paper - revise and redesign processes by which the organization creates value and 

according to what works and quickly getting rid of certain operations that are not 

needed. Three key elements of procedural reengineering is identifying the distinctive 

organizational competencies, assessing the essential processes and horizontal 

reorganization. 

Distinctive organizational competencies define what the organization works 

best compared to its competition. This can refer to a better location of warehouses, 

more efficient distribution system, products with higher quality, better educated 

sales staff or developed technological equipment. Dell, for example, differs from its 

competitors with high quality hardware, good service and technical assistance, and 

low prices. Why is it so important identifying distinctive competencies? Because 

they manage decisions concerning the activities that are important to the success of 

the organization. 

Management also should assess the essential processes that clearly added, value 

of the distinctive competencies of the organization. These are processes that 

transform materials, capital, information and labor into products and services that 

the consumer values. When the organization is seen as a series of processes, ranging 

from strategic planning to support the user, management may determine how many 

value each. This analysis of the assessment process reveals its many activities that 

add little or no value and the only justification is that "we always did it this way". 

Procedural reengineering requires management to reorganize horizontal 

processes. This involves the use of interoperable and self-managed teams. It means 

focusing on processes rather than functions. It also means the abolition of certain 

levels of middle management. 

 

2. Stimulation of innovation 

Definition. The change refers to doing things a different way. Innovation is 

more specialized kind of change. Innovation is an idea that is used to initiate or 

improve a product, process or service. Thus, all innovations include changes but not 

all changes necessary mean new ideas or lead to significant development. Innovation 

in organizations can relate to small improvements, such as the expansion of Nabisco 

with a new production line. Although this is an example of product innovation, you 

should keep in mind that there are innovations in technology, new structures or 

administrative systems, new plans or programs arising from organizational 

members. 
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Sources of Innovation. Structural variables are the most researched potential 

sources of innovation. A review of the relationship between structure and innovation 

leads to the following conclusions. First, organic structures positive impact on 

innovation. Because they are lower in vertical differentiation, formalization and 

centralization, organic organizations facilitate flexibility, adaptation and cross-

fertilization that facilitate adaptation to innovation. Second, the long position in 

management is associated with innovation. Managerial position obviously gives 

legitimacy and knowledge on how to achieve these objectives and to achieve desired 

results. Third, innovation is carefully cultivated when there is a shortage of 

resources. There are numerous resources, the organization can afford the purchase 

of innovation to meet the costs of implementing innovation and submit failures. 

Finally, the inventive organizations intersectional communication is great. These 

organizations use many committees in their work, and cross functional teams and 

other mechanisms that help the interaction in all sectors. 

Inventive organizations tend to possess similar culture. They encourage 

experimentation. They reward the successes and failures. They celebrate mistakes. 

Unfortunately, in too many organizations, people are rewarded for the absence of 

failure rather than the presence of success. This type cultures suffocate risk-taking 

and innovation. People will propose and try new ideas only when they feel that it 

will not be punished. Managers in the inventive organizations realize that failures 

are a natural result when pushed into something unknown. 

In the category of human resources, we believe that the inventive organizations 

actively promote the training and development of their members to stay in touch, it 

offered great job security, so that employees do not have to fear if they make 

mistakes and support individuals who are willing to enter change (champions of 

change). Once you develop a new idea, the champions of ideas actively and 

enthusiastically promote the idea, create support, overcome resistance and provide 

conditions for its implementation. Data show that champions have common 

personality traits: extremely high confidence, persistence, agility and tendency to 

take risks. Champions of ideas also exhibit characteristics associated with 

transformational leadership. 

 

3. Creation of organization that teaches 

The organization that constantly learns attracted the attention of managers and 

organizational theorists seeking new ways to successfully respond to a world that is 

interdependent and constantly changing. 

The Organisation that learns is the term for a company that facilitates the 

learning of its members and continuously transforms [2]. The Organisation that 

learns develops as a result of the pressures facing modern organizations and allows 

them to remain competitive in a business environment. [3] Which teaches the 

Organisation has five main functions: systems thinking, personal mastery, mental 

models, shared vision and team learning, [4]. The Organisation that learning is a 

concept coined by the work and research of Senge and his colleagues (Senge, 1994). 
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It encourages organizations to switch to a more interconnected way of thinking. 

Organizations in the printing industry to become more like the communities in which 

employees should be connected. They will work harder for an organization to which 

they themselves advocate. 

Most organizations implement one way learning. When you detect errors, 

corrective process relies on past work routines and the current policy of the 

organization. Unlike them, organizations that learn to use multi way learning. When 

an error occurs and it will find it corrected in a way that involves modifying the 

organizational objectives, policies and standard routines. Learning multiple causes 

deep-seated assumptions and norms within the organization. 

The sample summarized five basic characteristics of the organization that 

teaches panels. 1. It is an organization in which people put aside their old way of 

thinking, learn to be open with one another, to understand how the organization 

really works, form a plan or vision that everyone will agree, then all together They 

are working to achieve that vision. 

Features of the organization that teaches, [2]: 

- There should be a vision we all support. 

- People put aside old ways of working and thinking. 

- Members think about all organizational processes, activities, functions and 

   interactions with the environment as part of the system of mutual relations of 

employees. 

- People openly communicate with each other without fear of criticism or 

punishment. 

- People sublimate their own interests and fragmented sector 

   interests to work together to achieve a common vision of the organization. 

Followers of the organization that learns is considered as a remedy for three 

fundamental issues that are part of the traditional organizations: fragmentation, 

competitiveness and reactivity. 

First, fragmentation is set based on the specialization that creates a "wall" that 

separates certain functions into independent and often warring sides. 

Second, overemphasis on competition often undermines cooperation. The 

members of the management team to compete with each other to prove who is right, 

who knows more or who is more convincing. Departments are competing with each 

other when they need to collaborate and share knowledge. Team project managers 

compete to show who is the best manager. 

And third, reactivity distract management in solving problems rather than 

creation. One that solves that problem trying to disappear, while the creator is trying 

to make something new. Emphasizing the reactivity suppressing innovation and 

continuous development, and in their place, encourages people to constantly deal 

with certain problems. 
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4. Managment of learning and cultural change 

The first step in managing learning organizations in graphic industry is to set 

strategy. Management must clearly set their commitment to change, innovation and 

sustainable development. 

Redesigning the organizational structure. The formal structure can be a 

significant obstacle in terms of organizational learning. By reducing the structure, 

by eliminating or combining sectors and increasing cross team operation, in this way 

reducing barriers between people and creates interdependence. 

Numerous problems are to related cultural change. To illustrate this, we need to 

look at five questions. 

Problems with management changes that are related to culture is: 

- Do people believe that change is possible? 

- If it is possible, how long does it take to implement? 

- Is the resistance to change greater in some cultures than others? 

- Does culture affect how the changes will be implemented? 

- Are successful designs champions doing things differently in other cultures? 

Do people believe that change is possible? 

Here it should be remembered that cultures vary in beliefs about their ability to 

control the environment. In cultures in which people believe they can dominate their 

environment, they will take a proactive attitude towards change [1]. 

 

References 
1. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~eroberts/cs201/projects/effect - on - 

interpersonal skills/Work1.htm 

2. PEDLER, M., BURGOGYNE, J. AND BOYDELL, T., The Learning Company: 

A стрategy for sustainable development. 2nd Ed., McGraw-Hill, London, 1997. 

3. O’KEEFFE, T., Organizational Learning: a new perspective. Journal of European 

Induстрial Training, 26 (2), pp. 130-141, 2002. 

4. SENGE, P. M., The Fifth Discipline. Century Business, London, 1990.  

5. RAVASI, D., SCHULTZ, M., Responding to organizational identity threats: 

exploring the role of organizational culture, Academy of Management Journal, 

Vol.49, No.3, pp. 433–458, 2006. 
 

 

  



33 

 

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВОВ В 

ЭЛЕКТРОННОМ И МОБИЛЬННОМ БИЗНЕСЕ 

 

ANALYSIS OF STRATEGIC CHALLENGES IN 

ELECTRONIC AND MOBILE BUSINESS 

 
Giedrius Cyras1, Vita Janusauskiene2 

 
1Department of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University, 

Lithuania,  

 E-mail:gcyras@vgtu.lt  

  
2Department of Business Management, Vilnius Gediminas Technical University, 

Lithuania,  

 E-mail: vita-maryte.janusauskiene@vgtu.lt  

 
Abstract. Effective development of nowadays business must be cased on scientific 

knowledge and science-based solutions, which are designed to properly integrate electronic 

and mobile business models into enterprises current traditional activities. IT-based 

development should be followed by rightly identified characteristics of electronic, mobile 

business and participants in this area, analyzed strategy aspects and identified the role and 

importance of business models in this context. The aim of this article is to analyze the effective 

electronic and mobile business integration to traditional business aspects from the strategic 

point of view. To achieve this goal, the main characteristics of e- and m- business were 

identified, information technology-based business strategies and business model classification 

were analyzed. Research methodology employed: systematic literature analysis and synthesis, 

grouping, graphic information visualization techniques. 

Keywords: e. business, m. business, IT strategy, mobile framework. 

 

1. Введение  

В информационном сообществе, благодаря знаниям, технологий и 

движения информации, появился бизнес синтез, основанный на традиционных 

и электронных технологиях – электронный бизнес (далее - э. бизнес). Это 

создало условия для приема, хранения, обработки и передачи информации в 

режиме- 24/7/365. Позже возникла необходимость получения информации не 

только в любое время, но и не привязываясь к одному географическому 

положению. Развитие информационных технологий (далее - ИТ) привело к 

появлению мобильного бизнеса (далее - м. бизнес). На сегодняшний день м. 

бизнес является быстро развивающейся отраслью в предпринимательстве. Она 

была создана и получила развитие после того, как после появления 

беспроводных сетей передачи данных, компании начали интегрировать в 

существующие мероприятия эти мобильные решения. Кроме того, как и в 
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других развивающихся отраслях промышленности, она может быть выделена 

с помощью множества неопределенностей, связанных с технологиями, 

потребностью и стратегией.  

На сегодняшний день обозначилось желание компаний о внедрении новых 

ИТ, но не во всех процессах присутствует гармоничность и непрерывность 

развития данного процесса. Кроме того, скорость развития ИТ значительно 

превышает ожидания компаний, внедривших данные технологии (зачастую 

это может не соответствовать реалиям будущего). Также в связи с процессами 

глобализации в мире и либерализации рынка, зачастую возникают 

неопределенности и несоответствия в различных секторах бизнеса, в том 

числе и в м. бизнесе. Таким образом, существует необходимость 

предусмотреть возможность упреждения неопределенностей и установив их, 

сформировать стратегию на основе ИТ с участием э. и м. бизнес-характеристик 

и бизнес-моделей. 

Целью данной статьи будет являться проведение анализа эффективности 

интеграции решении э. и м. бизнеса в аспекты традиционного бизнеса с 

стратегической точки зрения. Для достижения этой цели будут 

проанализированы характеристики э. и м. бизнеса, бизнес-стратегия на основе 

информационной технологии. Также используется систематический анализ 

научной литературы, методы логического сравнения и графического 

изображения.  

 

2. Характеристики электронного и мобильного бизнеса 
В ходе постоянного развития ИТ возникают новые способы по улучшению 

работы предприятия. В ходе формирования глобальной экономики, 

электронный и мобильный бизнес с нарастающими темпами становится все 

более необходимым компонентом и мощным катализатором развития 

экономики. В целях полного определения стратегических аспектов э. и м. 

бизнес моделей, важен учет характеристик данного бизнеса. 

Появление электронного бизнеса коренным образом изменила 

направление коммерческих отношений между отдельными регионами и 

странами всего мира. ИКТ (информационно коммуникационные технологии) 

дали импульс в сфере покупок и продаж новых инструментов на которые 

имели влияния географические, временные, человеческие факторы, а также 

финансовые барьеры. [1, 3]. Обобщая работы литовских и зарубежных ученых 

в сфере э. бизнеса, было замечено, что э. бизнес-концепция акцентируется на 

позитивной информационной технологии разрешения тенденции развития и 

поддержки бизнеса [2, 4]. Можно определить основные характеристики э. 

бизнеса: 

− э. бизнес основан на сетевой технологии, которая в основном 

перестраивает внутренние и внешние взаимодействия в различных формах их 

существования; 
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− э. бизнес - это бизнес-операции, а также организация работы 

предприятия с использованием информационных технологий; 

− э. бизнес — это процесс автоматизации (внутренней и внешней среды) 

компьютерной сети. 

-  э. бизнес определяется, как критическая стратегия, имеющая 

воздействие на переворот в глобальной мировой экономике.  

Нынешняя форма э. бизнеса существует уже второе десятилетие. На 

данном этапе развития э. бизнеса, важнейшим аспектом является 

интенсивность сотрудничества и коммуникаций. Можно смело утверждать то, 

что основные характеристики э. бизнеса представляют собой меры, 

предназначенные для оптимизации внутренних процессов компании и 

взаимодействия с внешними партнерами, клиентами, органами власти, 

поставщиками и финансовыми институтами. 

Также можно утверждать, что э. Бизнес охватывает все процессы 

предприятия - как внешние, так и внутренние. В то же время, первые 

определения мобильного бизнеса (м. бизнес) концентрируется на 

определенной функции внешней среды - передачи денег при помощи 

беспроводного устройства. В то же время часто ошибочно сопоставляется 

мобильная коммерция и м. бизнес-концепция. Следует отметить, что 

мобильный бизнес - это процесс, используя который, организация создает 

предпосылки для лучшего выполнения операций, использование активов, 

позволяет повысить эффективность продаж и качества обслуживания 

клиентов, улучшить быстрый доступ к критически важным данным, 

конкретной информации, чтобы ускорить связь и улучшить процесс принятия 

решений [7]. 

М. бизнес сформирован сравнительно недавно, однако это очень 

перспективная отрасль бизнеса, она была создана и получила распространение 

благодаря способности беспроводного распространения информации в сети. 

Это объединило интернет, э. бизнес и технологии беспроводных систем. Как и 

в других новых отраслях или даже в случае индустриализации, мобильный 

бизнес характеризуется, как постоянно меняющейся в сложной среде, что 

создает значительные технологические, индивидуальные потребности и 

стратегии на случай неопределенных ситуаций. Это характерно для периода 

начальной стадии тех предпринимательских направлений или продуктов 

индустриализации, которые возникли благодаря технологическим 

инновациям. Анализ уровня спроса показывает, что, несмотря на создавшееся 

общее мнение о потенциале услуг, до конца не известно, как использовать по 

назначению возможности новых технологий, для создания полезных услуг 

которыми хотят пользоваться потребители и за которые они платят. 

Стратегический уровень неопределенности является общей ситуацией в новых 

отраслях или секторах бизнеса. С позиции формирования стратегии, это 

приводит к ситуации, когда еще не определены правила игры. В результате 

этого участники бизнеса должны много экспериментировать формируя 
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различные стратегические решения и взгляды. Поэтому стремясь найти самую 

конкурентоспособную позицию на рынке они обязаны постоянно 

адаптировать свои решения по стратегии бизнеса. Исходя из данных причин 

сформировавшееся структура рынка м. бизнеса, основная идея которой 

связана с тем, что лучшее понимание реальности нужно использовать для всех 

аспектов различных рыночных перспектив (в данном случае это соответствует 

возможностям элементов рынка или вероятности его развития) и объединение 

их в одно общее сообщество. Перспективы сформированы для того, чтобы 

синхронизировать различные неопределенности, перечисленные выше. 

Каждая перспектива включает в себя мобильное глобальное измерение и 

требуют специальных инструментов анализа. Перспективы потребителя 

включают в себя потребности отраслей сторон и анализируют 

неопределенности потребностей, путем исследования рынка и анализа 

потребления. Перспектива инновации смотрит в сторону развития и 

устанавливает стратегические неопределенности используя анализ 

конкуренции и модели бизнеса. С финансовой точки зрения, помогает 

определить долговечность и фактор привлекательности для различных 

пользователей, услуг и технологий. 

Можно утверждать, что рынок м. бизнеса сильно фрагментирован и для 

решений по полноценному предоставлению услуг требуется большее 

сотрудничество между различными участниками рынка. Имеется множество 

публикаций, иллюстрирующих изобилие участников данного рынка. 

Большинство авторов предоставляют просто список основных участников 

мобильного рынка, которые они классифицирует на три класса: технологий, 

содержание и сеть. Но этих трех классификаций недостаточно. Для полного 

определения мобильности карты, целесообразно добавить такие классы, как 

нормативно-правовая среда и потребности. Мобильная структура участников 

бизнеса может быть расширена и создаст предпосылки для более 

эффективного анализа рынка мобильных услуг (fig. 1).  
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Fig. 1. Мобильная структура участников бизнеса 

 

В центре м. бизнеса возникают потребности, связанные с мобильностью 

потребителя. Стремясь удовлетворить данные потребности, требуются три 

обязательных и дополняющих друг друга элемента: сеть (состоящая в 

различных подсетях), технологии (которая состоит из полностью сетевого 

оборудования, мобильных устройств и платформ) и контент (состоящее из 

применимости возможностей, содержания и вспомогательных услуг). Эти 

блоки объединены нормативными и социальными условиями. 

С помощью этих структур имеется возможность для рассмотрения 

возможностей развития м. бизнеса, направления, связи между всеми 

участниками, расширения сотрудничества, стремления к совершенству, 

создание эффективных рабочих процедур, включая прочную и надежную 

инфраструктуру, достижение эффективных и быстрых результатов, развивать 

и расширять ту же структуру. 

Проведя анализ основных характеристик э. и м. бизнеса целесообразно 

продолжить изучение существующих информационных технологий, 

основанных на стратегии и дополнительных перспективах для возможностей 

данного бизнеса. 

 

3. Бизнес стратегии на основе мобильности 

Для успешного использования новых технологий, компании необходимо 

четко определить уникальные стратегии электронного бизнеса (э. стратегии), 

которые обеспечат ключевые аспекты ИТ-бизнеса в долгосрочной 

перспективе [8]. Некоторые ученые [9, 5] стратегию определяют, как 

рациональное - планирование, прогнозирование и перспективное 

позиционирование, другие описывают ее с точки зрения политики, культуры, 

науки и растущей перспективы [10]. Авторы определяют стратегию э. бизнеса, 

в качестве долгосрочных целей компании в определении рыночной позиции, 
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четкого определения выполняемых действий необходимых для создания 

продукта для клиентов, воспользовавшись информационными технологиями. 

Каждая компания должна разработать стратегию по минимизации 

операционных рисков - применение информационных технологий является 

одним из способов снижения данных рисков [11]. Компания э. бизнес-

стратегии работает по трем основным аспектам [12]. Э. стратегия 

предусматривает сбор, использование технологий и бизнес-моделей. Э. 

стратегия четко определяет рынок, в котором компания будет вести свою 

деятельность. Каждая компания предложит на рынке разные продукты или 

услуги, потому будут использованы различные технологии комбинации трех 

основных аспектов э. бизнеса. Возможны различные рыночные комбинации 

технологий и бизнес моделей, которые определяют э. стратегию. Э. стратегия 

определена и как вспомогательное средство в соответствии с общей 

стратегией достижений компании [13]. Для получения конкурентного 

преимущества через э. бизнес-модели, одним из наиболее важных аспектов 

общей стратегии организации является стратегия индикаций задач. 

Фундаментальные изменения в стратегии предприятий, связанные с э. 

стратегией, это приспособление новых моделей к новым бизнес-

возможностям и угроза открытия новых рынков цифровых каналов и 

добавленной стоимости к уже существующим товарам или услугам. Ученые 

утверждают, что при изменении модели бизнеса, организации должны иметь 

гибкую стратегию, которая позволит трансформировать модель бизнеса при 

достижении стратегических инноваций [13].  

В развитии э. стратегии важно обозначить ее черты: ориентация на 

будущее конкретного устойчивого преимущества, на первом плане, которое 

ученые связывают со стратегическими альтернативами, назначение для 

достижения целей цифровых каналов, сфера, основной бизнес, продукт или 

услуги, установление параметров рынка и других параметров, анализ внешней 

окружающей среды, определение внутренних ресурсов компании, навыки и 

возможности для реализации этой стратегии, духовные ценности и их 

культурное отражение, четкое определение ресурсов предприятия – их 

использование, способы получения [14]. Э. стратегия должна быть направлена 

на гармонию между деятельностью и окружающей средой, а также четко 

формулировать цели цифровых каналов, чтобы отразить маркетинговые 

задачи и стратегии, при необходимости прекращения использования 

нерабочих технологий. 

В то же время стратегия м. компании является частью электронной 

стратегии. В м. бизнесе, который характеризуется динамическими 

преобразованиями, развитие напрямую зависит от политики каждого 

участника. Естественно, что некоторые участники установили амбициозные 

цели, но такая политика может иметь запрограммированные несоответствия. 

Имеется высокая вероятность разногласий в приложениях при применении 

данных методов и решений. 



39 

 

Сама отрасль м. бизнеса предоставляет собой большое количество новых 

и специфических особенностей, таких как мобильность, сетевой эффект, 

пригодность новых организационных методов. Организациям, 

разрабатывающим бизнес-модели и разработкой общей стратегии необходимо 

учитывать эти особенности. Этот стратегический подход и является самым 

правильным при достижении обсуждаемых здесь свойств. 

Мобильность является одной из самых важных характеристик 

мобильного бизнеса, оказывающих влияние на формирование стратегических 

особенностей. Мобильность предоставляет множество уникальных 

преимуществ таких, как свобода передвижения, вездесущности (доступ к 

услугам повсюду в не зависимости от фиксированных мест), устанавлиемость 

(информация может быть использована для предоставления услуг по месту 

постоянного нахождения), доступность (пользователь является доступным 

везде и всегда), удобство (в плане того, что мобильное устройство находится 

всегда под рукой), постоянная доступность и личность (например, телефон 

является персональным устройством, и он может хранить личную 

информацию, он также может быть адаптирован для обеспечения личных 

услуг) [15]. Тем не менее, при оценке мобильности стратегического подхода 

приходится сталкивается с некоторыми препятствиями и 

несогласованностями. Беспроводные услуги имеют более низкий уровень, чем 

эквиваленты в фиксированных пространствах. Мобильные решения 

ограничивается ограниченной и дорогой пропускной способностью каналов 

связи (спектр) и оборудования. На широкополосные ограничения влияют 

ограничения радио частот кроме того имеется строгий контроль. Немало 

нареканий вызывает и само мобильное устройство. С одной стороны, делается 

все чтобы достичь минимального веса, объемов и максимального удобства. Но 

это и снижает его возможности такие как экран небольшого размера, емкость 

аккумуляторов (ограничение по времени процесса непрерывной работы) 

уменьшение количества входящих и исходящих соединений. Это все 

ограничивает возможности использования мобильных устройств.  

Даже утверждая то, что за счет мобильности создаются все более ценные 

услуги для потребителя, руководствуясь стратегическими позициями не надо 

забывать о том, что следует эксплуатировать новые мобильные возможности, 

объединить их с преимуществами э. бизнес-услуг и, следовательно, получить 

гораздо большее значение в глазах потребителя. В процессе формирования 

бизнес-стратегии важно учитывать изменения, обусловленные развитием 

технологии и сети. Сетевой анализ формально состоит из нескольких 

компонентов, соединенных друг с другом соединителем. Поскольку для 

предоставления типовых услуг требуется несколько компонентов, то они друг 

друга дополняют. Благодаря этим характеристикам сети раскрывают такую 

экономически феноменальную особенность, как сетевой эффект. Внешняя 

сторона встречается при взаимодействии между двумя субъектами, вызывая 
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при этом побочные эффекты - третью сторону, которая находится за 

пределами этого взаимодействия.  

Внешняя сторона сети выявляет тот факт, что стоимость единицы товара 

увеличивается по сравнению с планируемой стоимостью продаж данных 

единиц [16]. Пользователь идентифицируется при помощи сетевых 

компонентов, что является привычным в двухсторонней сети. Этот тип 

внешней стороны играет важную роль на рынке телекоммуникаций, где польза 

от включения в сеть позитивно связана с числом участников в сети. В другом 

случае сетевой эффект определяется как возможность связи между большим 

числом различных пользователей. Но в данной ситуации, увеличение числа 

участников порождают и ряд негативных внешних факторов, таких как 

перегрузка сети. 

Коммуникативная сеть, имеет также косвенные внешние факторы, когда 

потребитель получает пользу независимо от размера сети. К примеру, когда 

пользователь потенциально увеличивает возможность числа оказываемых 

услуг другим пользователям. Поэтому, с увеличением спроса на данные 

услуги, этот бизнес становится прибыльнее и возрастает число поставщиков, 

желающих предоставлять эти услуги.  

Оценивая стратегический подход можно утверждать, что на внешние 

факторы сети имеют влияние:  

 потребители, когда они решают, стоит ли устанавливать новую 

технологию [17]; 

 производители, когда они решают, стоит ли стандартизировать 

свой продукт на совместимость с решениями других 

производителей, установленных на качество продукции и выбора 

правильного ценообразования [18]. 

Стратегически глядя на все э. и м. бизнес-характеристики, можно сделать 

вывод о том, что для полноценного предоставления м. и э. услуг, требуется 

взаимодействия между многими участниками рынка, особенно между 

сетевыми операторами и производителями устройств. Мобильность 

становится все более сложной в плане расширения контента и услуг. Поэтому 

требуется более широкая компетенция субъектов, поставляющих данные 

услуги, а это может быть достижимо только за счет расширения партнерства. 

Для достижения сетевого эффекта требуется наличие различных сетей, 

устройств и взаимной совместимости, что требует более тесного партнерства 

в формировании всех приемлемых стандартов. Из-за стратегической 

несовместимости, реально до этого времени, ни один из участников рынка не 

смог самостоятельно установить полнофункционального, полного, с самого 

начала до конца согласованного решения между владельцем контента и 

конечным пользователем. Управление партнерства становится основой 

многих видов деятельности организаций, реализующих э. и м. бизнес-

решения. 
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4. Выводы 

В целом можно утверждать, что э. бизнес являет собой – критическую 

стратегию, приводящую компанию к наибольшей конкурентоспособности. 

Развитие э. бизнеса на данный момент причисляется к третьему этапу, целью 

которого является оценка цифровых систем, связанных с эффективностью 

деятельности компании и более эффективной коммуникационностью 

компании во внутренней и внешней среде. При определении существенных 

характеристик э. бизнеса они делятся на 4 важных аспекта во внешней и 

внутренней среде (функциональная совместимость, надежность, 

производительность и себестоимость), в следствии чего возникает 

неоднозначное решение проявляющееся через ИТ в вопросе качества и 

количества, что позволит за счет внутренних резервов удовлетворить внешние 

потребности (финансовые возможности, предпринимательские процессы, 

ресурсы ИТ, человеческие ресурсы).Во главе центра э. бизнеса является 

предприятие, его потребности и возможности во внешней и внутренней среде. 

Э. бизнес позволяет предоставлять и получать информацию в любое время, 

между тем м. бизнес является частью э. бизнеса, возникшего в результате 

появившихся потребностей потребителя географически не быть привязанным 

к рабочему месту, поэтому можно утверждать, что м. бизнес дает возможность 

продуктивного сотрудничества не только в любое время суток, но и в любом 

месте. 

Определено, что бизнес-стратегия на основе мобильности должна быть 

разработана параллельно с общей стратегией компании, необходимо 

постоянно анализировать и изучать новые технологии для применения их в 

каждом процессе компании. В основе мобильной стратегии должно быть 

формирование связей, тесное партнерство и сотрудничество в сфере м. 

бизнеса.  
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1. Въведение 

През последните години се наблюдава устойчива тенденция към нараства-

не броя на предприятията, които интегрират нови ценности към своите стра-

тегически цели и възприемат отговорна позиция по отношение на устойчивото 

развитие на обществото. Схващането, че подобно поведение влияе негативно 

върху финансовите резултати на фирмата, еволюира в своята диаметрална 

противоположност и понастоящем преобладава мнението, че ползите от 

корпоративната социална отговорност (КСО) надхвърлят съпътстващите я 

разходи. Днес КСО се превръща в мощен маркетингов инструмент, водещ, от 

една страна, до увеличаване на производителността, продажбите, пазарния дял 

и лоялността на клиентите, а от друга, до намаляване на разходите (за енергия, 

вода, унищожаване и съхранение на отпадъци, материали и др.), текучеството, 

трудовите злополуки, стачките и протестите на персонала [1]. Важно условие 

за реализацията на тези позитивни ефекти е адекватното оповестяване на 

възприетите от предприятието социално отговорни практики, както и 

създаването на доверие в заинтересованите страни по отношение на тяхната 

истинност. Най-често за тази цел се използват т.нар. корпоративни социални 

отчети, съдържащи информация за целите, влиянието (отпечатъка) и постиг-

натите резултати на отчитащата се организация по отношение на „трите 

стълба“ на устойчивото развитие (икономически, социален и екологичен). За 

разлика от финансовите социалните отчети нямат нормативен характер и 

строго регламентирана структура. Това означава, че всяка организация сама 

решава дали да напише и какво да включи, респективно да не включи, в своя 
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отчет. Тази „свобода на съдържанието“ обаче по-скоро затруднява, отколкото 

да улесни написването на корпоративен социален отчет. От една страна, лица-

та, натоварени с тази задача, не са сигурни каква информация да поместят в 

отчета, а от друга, не знаят как да я генерират, тъй като често тя е специфична 

и се различава от счетоводната. Освен това свободата на структуриране позво-

лява да се акцентира единствено върху социално отговорните бизнес практики 

и да се изключат от отчета дейностите, имащи негативно влияние върху устой-

чивото развитие на обществото. Това води до появата на т.нар. псевдо соци-

ално отговорни компании, които неетично се възползват от възможностите на 

КСО, без реално да спомагат за устойчивото развитие на обществото, включи-

телно без да изразходват ресурси за подобни цели. Преодоляването на 

посочените проблеми намира израз в създаването и утвърждаването на стан-

дарти за отчитане и оповестяване на КСО, които се явяват изследователски 

обект на настоящия доклад. Предмет на изследване е последното поколение 

на напътствията за отчитане на Глобалната инициатива по отчетност (GRI - 

Global Reporting Initiative), наречени G4 (съкратено от Reporting Guidelines 4). 

Целта на доклада е да се изследват същността, съдържанието, особеностите и 

степента на проникване на G4 сред българските бизнес организации. 

 

2. Глобалната инициатива по отчетност 

Глобалната инициатива по отчетност е организация с нестопанска цел, 

основана в Бостън (САЩ) през 1997 година. Понастоящем централният офис 

на GRI се намира в Амстердам (Холандия). Мисията на организацията е да на-

прави отчитането на устойчивото развитие стандартна практика чрез 

предоставяне на напътствия и оказването на подкрепа на отчитащите се орга-

низации. За целта през 1998 година GRI създава изпълнителен комитет, който 

е натоварен с отговорността да разработи ръководство на Глобалната ини-

циатива по отчетност. Мандатът на изпълнителния комитет обаче изисква да 

се направи нещо повече от ръководство за отчитане влиянието на организаци-

ите върху околната среда. Поради това обхватът е разширен и в отчитането се 

включват освен екологични още социални, икономически и управленски 

въпроси. Резултатът е създаване на структура за отчитане на устойчивото 

развитие с напътствия за отчитане (Reporting Guidelines) в нейната основа.   

Структурата на GRI е предназначена да служи като еталон за отчитане на 

икономическото, екологичното и социалното представяне на организациите. 

Тя е насочена към всички организации, без значение на техните характеристи-

ки – размер, индустрия или местоположение. От съдържателна гледна точка 

структурата за отчитане на устойчивото развитие на GRI включва напътствия 

за отчитане и приложения за сектор. 

Най-важният елемент на структурата за отчитане на устойчивото развитие 

са напътствията за отчитане. В тях се съдържат отчетни принципи, стандарт-

ни показатели за отчитане и насоки за изготвяне на отчети за устойчивото 

развитие. Напътствията не са статични, а се допълват и усъвършенстват 
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периодично, за да отговорят на предизвикателствата и промените на средата 

(вж. фиг. 1).  
 

 
 

Фиг. 1. Развитие на напътствията за отчитане на устойчивото развитие на GRI 

 

Първата версия на напътствията се нарича G1 и е завършена през 2000 г. 

След G1 се появява втората генерация на напътствията за отчитане, известна 

като G2. Тя е представена по време на Световната среща за устойчиво развитие 

в Йоханесбург. Разпространението на Глобалната инициатива за отчетност е 

стимулирано от старта на третата генерация на напътствията – G3 през 2006 г. 

Над 3000 експерта от бизнеса, гражданското общество и организации на 

работещите участват в неговото създаване. Създават се и секторно насочени 

напътствия за отчитане на устойчивото развитие, които отчитат характерис-

тиките на отделните индустрии. През 2011 година GRI разширява напътстви-

ята G3, като включва представянето на организациите по отношение на 

обществените и човешките права. Така се появява G3.1. През май 2013 г. GRI 

пусна четвърто поколение на своите напътствия, наречено G4. От 2016 година 

всички GRI отчети трябва да съответстват на структурата на G4. 

 

3.    Напътствия за отчитане G4 

Последното поколение на Напътствията за отчитане на устойчивото раз-

витие на GRI е G4 [2, 3]. Те се състоят от два основни раздела, а именно отчет-

ни принципи и стандартно отчитане (вж. фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Елементи на G4 

Принципите са създадени, за да помогнат на отчитащите се организации, 

правилно да определят какво трябва да включат в своите отчети, както и да 
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достигнат до необходимото качество на информацията. Определянето на съ-

държанието отговаря на въпроса, какво трябва да включим в отчета и какво не. 

То трябва да се осъществи през призмата на целите и опита на организацията, 

както и отчитайки очакванията и интересите на заинтересованите физически и 

юридически лица. Напътствията G4 формулират четири основни принципа за 

определяне на съдържанието на отчета, представени на Фигура 3. 

 

 
 

Фиг. 3. Принципи за определяне съдържанието на отчета 

 

Съгласно първия принцип, организацията трябва да идентифицира и по-

сочи заинтересованите от нейната дейност лица и организации и да обясни в 

отчета, как отговаря на техните приемливи очаквания и интереси. 

Вторият принцип акцентира върху това, че информацията, която се раз-

крива в отчета трябва да бъде свързана с приноса на организацията за устой-

чивото развитие. Необходимо е да бъде отчетено не само положителното, но и 

отрицателното въздействие върху икономиката, екологията и обществото. 

Съгласно третия принцип, а именно материалност, организациите трябва 

да отчитат темите и показателите, които могат да бъдат определени за същест-

вени или важни при отчитане на нейните икономически, екологични и 

социални влияния. Такива са всички въздействия, които оказват съществено 

влияние върху трите стълба на устойчивото развитие. 

Пълнотата на отчета изисква в него да бъдат включени всички значими 

(материални) положителни и отрицателни въздействия на организацията по 

отношение на икономиката, екологията и обществото. Това позволява на за-

интересованите страни правилно да оценят нейното представяне. Принципът 

има три основни проявления, свързани с обхвата, границите и времето на от-

читане. Обхватът характеризира диапазона на темите, които са включени в 

отчета. Границите се отнасят за обхванатите структури, например клонове на 

компанията, подизпълнители, клиенти и т.н. Времето конкретизира периода, 

за който се отнася отчетът, като всички възникнали събития трябва да бъдат 

отразявани в отчетния период, в който са възникнали. 

Принципите за качество дават напътствия за избора на информация и 

нейното правилно представяне. Те са представени на Фигура 4 и включват: 

Принципи за определяне съдържанието на отчета
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заинтересован
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Баланс – отчетът трябва да отразява както положителните, така и отрица-

телните аспекти от функционирането на организацията. 

Съпоставимост – информацията следва да бъде представена по начин, 

който да позволява съпоставка на представянето на организацията в динамика, 

т.е. през различните отчетни периоди, както и с други организации. 

Точност – информацията, на която се базира отчетът трябва да бъде доста-

тъчно точна и надеждна, за да се формира правилна преценка за представянето 

на организацията. 

Своевременност – отчитането трябва да се осъществява съгласно опреде-

лен график и информацията да е налице навреме, за да може той да се спази. 

Яснота - информацията в отчета трябва да бъде ясна, разбираема и дос-

тъпна за лицата, които се интересуват от нея. 

Надеждност – информацията в отчета трябва да може да се провери за 

установяване на нейната точност. Данните относно представянето, които не 

могат да бъдат доказани, не трябва да се включват в отчета, а ако това се 

направи, е необходимо да се включат и допълнителни пояснения за всички 

неясноти, свързани с тях. 

 

 
 

Фиг. 4. Принципи за осигуряване качеството на отчета 

 

Вторият раздел на напътствията за устойчиво развитие G4 е насочен към 

стандартното отчитане на представянето на организацията. То бива два вида – 

общо и специфично. Общото отчитане включва 58 показатели, приложими за 

всички организации, които подготвят отчет за устойчивото развитие. Те са 

позиционирани в седем раздела, а именно: 

 стратегия и анализ; 

 профил на организацията; 

 идентифициране на материалните аспекти и границите на отчета; 

 включване на заинтересованите страни; 

 профил на отчета; 

 управление; 

 етика и почтеност. 

Специфичното отчитане включва 91 показатели предлагащи сравнима ин-

формация относно икономическото, екологичното и социалното представяне 

на организацията. По тази причина те са разпределени в три основни групи – 

Принципи за осигуряване на качеството на отчета
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икономически, екологични и социални, като последните включват четири 

подгрупи, а именно трудови практики и достоен труд, човешки права, 

общество и отговорност по отношение на продуктите (фиг. 5). За всяка от 

трите групи, както и за четирите подгрупи, организацията трябва да оповести 

своите управленски подходи.   

 

 
 

Фиг. 5. Специфични показатели за представяне 

 

Напътствията за отчитане се допълват от приложения за сектор. Те съдър-

жат насоки за прилагането на напътствията спрямо конкретната индустрия и 

включват специфични за нея показатели за представяне. Към момента са 

разработени приложения за следните сектори: летищни оператори; строител-

ство и недвижими имоти; доставка на електроенергия; организиране на 

събития; финансови услуги; хранителна промишленост; медии;  минно дело и 

метали; неправителствени организации; нефт и газ. 

В своята цялост структурата за отчитане G4 включва 149 показатели. Ето 

защо създаването на социален отчет, в съответствие с нея, е нелека задача. 

Нейното използване изисква предварителна подготовка, а много често и 

консултантска подкрепа, особено когато предприятието се отчита за пръв в 

съответствие с G4. Необходимо е да се създаде и процедура за генериране и 

събиране на необходимата информация или т.нар. социално счетоводство, тъй 

като немалка част от показателите не могат да намерят информационна 

обезпеченост от традиционните счетоводни източници. Поради тази причина 

са предвидени две нива на отчитане в съответствие с G4 – пълно и частично, 

като второто включва по-малък брой отчетни показатели и е подходящо за 

отчитащите се за пръв път организации.  
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Въпреки посочените трудности структурата за отчитане на GRI, включи-

телно нейното последно поколение G4, могат да бъдат определени като водещ 

глобален стандарт в отчитането на корпоративната социална отговорност. 

4.    Емпирично проучване на проблема 

Понастоящем (март 2016 година) над 9 хиляди организации са публикува-

ли своите социални отчети в базата данни на GRI [4]. Макар само по себе си 

числото да не е внушително, трябва да се отбележи, че сред тях са лидерите в 

почти всички индустрии, като например: Adidas Group, Airbus, The Boeing 

Company, BASF, Bayer, Pfizer, Daimler, Toyota Europe, General Motors 

Company, Danone Group, Johnson & Johnson, Unilever, Allianz, HSBC Group, 

IKEA, LEGO, McDonald's, Nestlé, Kraft Foods, Philips, Royal Dutch Shell, 

TOTAL, Gazprom, Lukoil,  Apple, Dell, Coca Cola, Pepsi Co, Hewlett Packard, 

IBM, Microsoft Corporation, Starbucks Coffee Company, Time Warner и др. 

Общият брой на публикуваните отчети е 32 841, от които 23 062 са в съответ-

ствие със структурата за отчитане на GRI, включително 3 794 в съответствие с 

последното поколение на напътствията за отчитане – G4. 

На фона на представените емпирични данни броят на българските органи-

зации, възползвали от възможността да публикуват своя корпоративен соци-

ален отчет в базата данни на GRI може да бъде определен като символичен 

(вж. табл. 1).  
Таблица 1. 

Български фирми, публикували своя социален отчет в базата данни на GRI 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Структура, използвана за отчитане 

Банка ДСК G3       

Билла България       G4 

БТК (Виваком)       G4 

Девня Цимент      GRI Ref.  

Космо България 

Мобайл (Глобул) 
  G3.1 G3.1 G3.1 G3.1  

Нестле България      Non GRI  

Софарма      Non GRI  

Теленор България       G4 

Юробанк И Еф 

Джи България 

(Пощенска банка) 

Non GRI Non GRI G3 G3 G3   

Явлена   Non GRI     

Легенда: 

G3, G3.1 и G4 – използвана е структурата за отчитане на GRI; 

GRI Ref. – базира се на структурата за отчитане на GRI; 

Non GRI – не е използвана структурата за отчитане на GRI; 
 

Източник: http://database.globalreporting.org/search (11 март 2016 г.) 
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Видно от таблицата е, че едва 10 български бизнес организации са публи-

кували своя социален отчет в базата данни на GRI. От тях 6 са използвали 

структурата за отчитане на GRI, а останалите 4 са разработили социалния си 

отчет, базирайки се на своя или друга структура. Това може да се обясни с 

липсата на компетенции за разработване на отчет в съответствие със структу-

рата на GRI, както и с подценяването на нейните предимства. В този смисъл 

удачен подход е, фирмата първоначално да започне да се отчита чрез по-проста 

структура и постепенно да премине към тази на GRI. Данните обаче показват, 

че този подход е използван само от Пощенска банка. Останалите предприятия 

не преминават на по-късен етап към отчитане в съответствие със структурата 

на GRI. 

Освен малкия брой на предприятията, които използват структурата за от-

читане на GRI, тревожен е и фактът, че липсва устойчивост в действията им. 

Единствено Глобул публикува своя отчет ежегодно от 2010 до 2013 година, 

като тази „традиция“ е продължена и от новия собственик на компанията – 

Теленор България, публикували социален отчет за 2014 година. Пощенска 

банка също публикува ежегодно свой социален отчет в периода 2008 – 2012 

година, но след гръцката криза тази дейност е прекратена. Публикуването на 

отчети от Банка ДСК, Девня Цимент, Нестле България, Софарма и Явлена 

може да бъде определено по-скоро като прецедент. Посочените компании 

публикуват еднократно свой отчет в базата на GRI и по определени причини 

се отказват от продължаването на тази инициатива в бъдеще.  

От компаниите, които са публикували социален отчет в базата с данни на 

GRI, само две са с български собственици, а именно Явлена и Софарма. Всич-

ки останали са собственост на чуждестранни юридически лица. При тях създа-

ването и публикуването на социален отчет е практика, наложена от компания-

та майка, която включва и трансфера на необходимото ноу-хау. Предприяти-

ята с български собственици не могат да разтичат на подобен трансфер на ноу-

хау и трябва сами да създават експертиза за отчитане на своята социална от-

говорност, включително да използват консултантска помощ, особено когато се 

отчитат за пръв път. 

Важно е да се отбележи, че две от стопанските организации са разработили 

социални отчети и за останалите години, но не са ги публикували в базата с 

отчети на GRI, а само на фирмената си интернет страница. Това са Банка ДСК, 

която има отчети за периода от 2008 до 2013 година, и Софарма, която има 

отчети за периода от 2009 до 2015 година включително. Този факт е 

показателен за недооценяване на популярността и възможностите на 

структурата за отчитане и оповестяване на социалната отговорност на GRI. 

Като положителен сигнал за навлизането на структурата на GRI в практи-

ката на българските предприятия може да се посочи фактът, че през 2015 

година три български компании за пръв път разработват и публикуват в базата 

данни на GRI своите корпоративни социални отчети. Това са Билла България, 
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БТК и Теленор България, а рамката, която използват за отчитане е, G4. Трябва 

да се отбележи, че последната фирма, а именно Теленор България се отчита 

още от първата година на своето съществуване. Очакванията са и трите 

стопански организации да продължат да се отчитат и през следващите години. 

Представената емпирична информация е показателна за широката попу-

лярност на структурата за отчитане на GRI в глобален план и огромното 

изоставане на българските бизнес организации от тази световна тенденция. 

Фактът, че едва шест български предприятия са отчели своята социална отго-

ворност, използвайки структурата на GRI, може да бъде определен единствено 

като негативен.  

 

4.    Заключение 

Отчитането на корпоративната социална отговорност се превръща от пре-

цедент в обичайна практика за бизнес организациите. За разлика от финан-

сово-счетоводните, социалните отчети нямат нормативно регламентирана 

структура и предприятията сами определят тяхното съдържание. Този подход 

обаче не позволява постигането на сравнимост и надеждност на информа-

цията, поради което предприятията се насочват към търсене на инструмент за 

унификация на социалните отчети. Към момента „златният“ стандарт в тази 

област се явява структурата за отчитане на „Глобалната инициатива по отчет-

ност“, и нейната последна версия – G4. Сред българските бизнес организации 

обаче тя е малко позната и още по-малко използвана. Причините за това могат 

да бъдат търсени в различни насоки, но резултатът е, че българските предпри-

ятия не се възползват в пълна степен от възможностите на корпоративната 

социална отговорност.       
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Abstract. The following paper reviews the aspects of risk analysis and management in the 

specifics of knowledge economy related projects. In the knowledge economy, the specialized 

labor force is characterized as computer literate and well-trained in handling data, developing 

algorithms and simulated models, and innovating on processes and systems. The success of 

knowledge economy projects and particularly the projects in the field of education are 

extremely important.  
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1. Въведение 

1.1. Определения 

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и 

технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и 

социалния живот [1]. Това е икономика, в която информацията и знанието са 

основен продукт и ресурс. Изразът става известен благодарение на Питър 

Дракър. Много наблюдатели констатират, че съвременната икономика се 

променя в посока икономика на знанието. 

Ключово за икономиката на знанието е, че знанието и образованието се 

разглеждат като [1]: 

 бизнес продукт - образователни и иновативни интелектуални 

продукти и услуги могат да бъдат изнасяни с висока печалба 

 актив, който може да произвежда стойност 

Икономиката на знанието до голяма степен е свързана с глобализацията и 

проявите на свръх предлагане и тотална свързаност, които са резултат от нея. 

Според аналитичната рамка, разработена от Световната банка, 

"икономиката на знанието" се състои от четири опорни точки [1]: 

 Благоприятна икономическа, институционална среда и управление за 

развитие на предприемачеството; 

 Добре развита информационна инфраструктура; 

 Съзидателен и добре обучен човешки капитал; 
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 Национална иновационна система, способна да реализира продукти с 

високо съдържание на знание. 

Места за генериране на нови знания в България са [2]: 

- университети - 10%; 

- фирми - 15%; 

- иновационни центрове - 5%; 

- технологични паркове - 10%. 

Проучване [2], проведено в 173 фирми в следните основни сектори: 

промишленост - 54, услуги - 52, търговия - 23, строителство - 28 и селско 

стопанство – 16, показва, че в малък брой (27%) средно големи организации 

се осъществява систематизирано обучение, което да позволи натрупването и 

развитието на знания.  

Нараства броят на хората на умствения труд, работещи на хонорар за 

определен договорен период към различни организации. Те не могат да се 

определят като подчинени, тъй като те са „съмишленици”. Те притежават 

знания за своята работа повече, отколкото мениджъра им или всеки друг в 

същата организация [3]. 

Рискът е потенциално събитие което ще повлияе проект [2]. Рискът има 

два атрибута – вероятност (Р) и въздействие (I), където вероятността е 

очакваната възможност за настъпване на рисковата ситуация, а въздействието 

е нивото на разрушенията, ако настъпи. Използва се означението R(P,I). 

Мениджмънта на риска е съществен за успеха на проекти. Позитивната 

корелация между успешния мениджмънт на риска и успеха на проекта е 

изтъквана от много автори. Много организация са включили управлението на 

риска като рутинна дейност в управлението на проекти.  

Анализът на риска, като важна част от управлението на риска, цели да 

определи приоритета (ранга) на всеки риск в зависимост от неговата 

вероятност и въздействие. Определянето на приоритет за всеки риск е важно 

поради опасността от изразходване на ресурси за справяне с елементарни 

рискове. Организациите могат да подобрят своя риск мениджмънт като се 

фокусират върху най-сериозните рискове. 

Анализът на риска включва качествен и количествен анализ. В практиката 

обикновено качественият анализ се използва за първоначално общо 

установяване на нивото на риск и след това се извършва количествен анализ. 

Количественият анализ понякога се осъществява много трудно. При 

провеждането на качествен и количествен анализ е възможно да се получат два 

различни списъка с приоритети на рисковете.  

Много използван подход за качествен анализ е т.нар. матрица на риска [4]. 

Различните организации използват различни матрици. Често дори в една и 

съща организация се използват различни матрици, в зависимост от 

особеностите на проекта. Без значение каква матрица на риска ще се използва 

за конкретен проект, тя влияе на мнението на собствениците и дава обща 
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информация за приоритетното подреждане на рисковете и база за количествен 

анализ на възможните рискове. 

При провеждане на количествен анализ на възможните рискове се 

използват числови характеристики, комбинация от Р и I. Често използвана 

характеристика е изложеността на риск (среща се в българската литература и 

като рейтинг), която се означава с RE и е равна на произведението на 

вероятността и въздействието. Поради значителните  недостатъци на RE 

изследователите са предложили множество други количествени 

характеристики. Въпреки това често практиката се сблъсква с разногласие 

между списъците с приоритети на възможните рискове, определени с 

количествен анализ и тези, определени с качествен анализ. Жу и Люнг [2] 

предлагат нов подход за справяне с несъответствията на количественият и 

качественият анализ. Предложеният метод използва пространствена 

интерполация. За целта се използват представителни точки от матрицата на 

риска които се разполагат в пространството PIR (Вероятност, Въздействие, 

Стойност на риска). Точките се интерполират и се получава PIR повърхнина. 

Всяка точка от повърхнината представлява числова характеристика за 

съответния риск с неговите вероятност и въздействие.  

 

1.2. Подходи при оценка на рисковете 

Всички известни модели за управление на риска включват анализ на 

рисковете като важна част от процеса на мениджмънт на риска. Дейностите от 

анализ на риска включват изчисляване на вероятността и въздействието на 

всеки риск, приоритизация (ранжиране) на рисковете, и данни за възможните 

дейности по справяне с рисковата ситуация.  

Ранжирането на рисковете е важно, тъй като може да предотврати 

губенето на ресурси за справяне с тривиални рискове и да подобри 

мениджмънта на риска чрез фокусиране върху най-съществените рискове. 

Приоритетите могат да се получат чрез количествен и качествен анализ и да се 

съставят два различни списъка с приоритети. При изготвянето на списъци 

следва да се спазват някои правила. Жу и Люнг [4] предлагат следните правила 

за приоритет при множество от n риска в момент от време t, RSet(t) = {R-

1,R2,….,Rn}: 

 

      tRSetIPRjIPR jjiii  ,,, ,ако ji PP  и ji II  ,то ji ii PrPr    

      tRSetIPRjIPR jjiii  ,,, ,ако ji PP  и ji II  ,то ji ii PrPr    

      tRSetIPRjIPR jjiii  ,,, ,ако ji PP  и ji II  ,то ji ii PrPr    

      tRSetIPRjIPR jjiii  ,,, ,ако ji PP  и ji II  ,то ji ii PrPr     (1) 

 

1) Качествено ранжиране на рисковете 
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Матрицата на рисковете е често използван качествен подход за ранжиране 

на рискове. Представлява таблица с няколко категории вероятност за 

настъпване, нанесени по хоризонтала и няколко категории въздействие, 

нанесени по вертикала. На фиг. 1 е показан пример за матрица на рисковете с 

размер 5х5 [4].  

 
Катастрофално      
Сериозно       
Умерено      
Слабо      
Незначително      
Въздействие 

   

                                                       

Вероятност        

Изключи- 

телно рядко 

Малко  

вероятно 

 Възможно  Много  

вероятно 

Почти сигурно 

Фиг.1. Матрица на рисковете 

 
Таблица 1. Скала за матрица на рисковете 5х5 

Вероятност за настъпване Въздействие  

  Oценка  Описание  Гранични 

стойности 

Оценка  Описание Гранични  

стойности 

5 Почти сигурно 90-100% 5 Катастрофално 0.8-1 

4 Много вероятно 60-90% 4 Сериозно 0.6-0.8 

3 Възможно 40-60% 3 Умерено 0.4-0.6 

2 Малко вероятно 10-40% 2 Слабо 0.2-0.4 

1 Изключително 

 рядко 

0-10% 1 Незначително 0-0.2 

 

Стандартна матрица на рисковете за всички производства и отрасли на 

икономиката за съжаление не съществува. Поради това се налага избор на 

матрица на рисковете за всеки конкретен случай (проект), като в литературата 

съществуват множество готови матрици с различно приложение. 

 

2) Количествено ранжиране на рисковете 

Изложеността на риск (Risk Exposure) или още позната като рейтинг на 

риска е предложена за първи път от Бьом [5] и се използва широко в 

практиката. Означава се с RE и е равна на: 

 

RE=PxI                                                       (2) 

 

Въпреки широката си употреба формулата има съществен недостатък – 

при използването й се получават ниски стойности за рискове с голяма 

вероятност и малко въздействие, както и при рискове с малка вероятност и 

голямо въздействие. 
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Други практици предлагат нови измерители приоритизиране на рисковете. 

Купър [6] предлага Рисков фактор (RF), дефиниран като: 

 

RF=P+I-(PxI)                                                (3) 

 

RF приема стойности в границите от 0 до 1, ако P и I също са в граници от 

0 до 1.  

Жу и Люнг предлагат друг измерител [4] – Интензитет на риска (Risk 

Intensity – RI). Всеки риск R(P,I) може да бъде позициониран в пространството 

над равнината PI (Вероятност, Въздействие). RI представлява отстоянието на 

риска от повърхността PI и се пресмята така: 

 

 22 .IwpRI  ,                                            (4) 

 

където: w е теглови коефициент, позволяващ избор на приоритет на 

вероятността или въздействието върху общата оценка. 

За удобство се въвежда допълнителна оценка RV (risk value) – стойност на 

риска, която да представлява приоритета на риска. Риск с висок приоритет ще 

има висока стойност на риска(RV). RV най общо може да се представи като 

функция на P и I: 

 

RV=f(P,I)                                                 (5) 

 

Практически RE, RF и RI са различни начини за пресмятане на стойността 

на риска RV. 

С въвеждането на RV можем да представим риска като точка в 

триизмерното пространство с оси P, I и RV.  

 

1.3. Подходи за управление на риска  

Мениджмънта на риска [7] включва формулиране на реакциите на 

управлението при настъпване на някой от основните рискове. Той може да 

започне още по време на фаза качествен анализ, поради необходимостта от 

спешна реакция и наличие на елементарно решение. Между фазите „Анализ 

на риска” и „Мениджмънт на риска” е възможна итерация. Мениджмънта на 

риска включва: 

- идентифициране на мерки за избягване или намаляване на ефекта 

при настъпване на рисковото събитие; 

- оформяне на планове за реакция за всеки риск; 

- осъществяване на задълбочени проучвания за намаляване на 

несигурността с помощта на повече информация; 

- прехвърляне на рисковете към застрахователни компании; 
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- съобразяване на рисковете при договаряне; 

- определяне на възможните граници на загубите, изоставане в 

сроковете или толеранси в експлоатационните характеристики. 

Мениджмънта на риска използва информацията събрана по време на фаза 

анализ на риска за вземане на решение как да подобри вероятността за 

успех на проекта по отношение на разходи, време и експлоатационни 

качества. Това се постига чрез намаляване на рисковете, където това е 

възможно и управление на оставащите рискове. 

Има два типа реакция: 

- незабавна реакция – промяна на плана за намаляване или 

отстраняване на риска; 

- условна реакция – осигуряване на план за действие, включен в 

проекта, който се реализира само в случай на настъпване на 

рисковата ситуация. 

Самата реакция представлява избор на стратегия. Познатите стратегии 

могат да се класифицират като чисти или смесени. Чисти са следните: 

- отстраняване – рискът се премахва напълно от проекта; 

- намаляване  - рискът се намалява чрез предприемане на конкретни 

незабавни действия; 

- избягване – рискове, които могат да бъдат смекчени чрез евентуални 

действия, само ако настъпят; 

- трансфериране – рисковете могат да бъдат прехвърлени към външни 

организации; 

- приемане – ползите които могат да бъдат реализиране чрез поемане 

на риска трябва да бъдат балансирани спрямо очакваните вреди. 

Смесените стратегии представляват подходящо подбрана за конкретния 

случай  комбинация от изброените чисти стратегии. 

 

2. Подход за анализ и управление на риска в сферата на икономика на 

знанието 
Цялостният подход за анализ и управление на риска при проекти свързани 

с икономиката на знанието може схематично да се представи по начина 

показан на фиг. 2.  

За описание на отделните стъпки е подходящо да се разгледа конкретен 

пример. Авторът е подбрал доклад на тема „България – образование и умения 

за икономиката на знанието: анализ на политиката [8]. В уводната част са 

определени три основни цели, които са фундамент за определяне на 

възможните рискове и подходите за тяхното преодоляване, описани в 

изложението. 
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Фиг. 2. Общ подход за анализ и управление на рисковете 

 

a. Обработка на изходните данни 

Авторът намира за целесъобразно изходните данни да бъдат представени 

като цели на проекта, разделени на три големи групи: 

- финансови; 

- експлоатационни; 

- времеви. 

Спецификата на проектите свързани с икономика на знанието обикновено 

трудно могат да бъдат обвързани с финансови резултати. Основни при тях 

следва да бъдат целите от група „експлоатационни”. Конкретно в [8] са 

предложени три основни цели: повишаване на качеството и уменията, 

повишаване на участието в горния курс на средното и висшето образование и 

икономически ефективно използване на наличните ресурси. Рисковете следва 

да бъдат систематизирани по цели [по 8]: 

- цел „повишаване на качеството и уменията”: 

 ограничени връзки с индустрията; 

 неизпълнени задачи в областта на осигуряване на качеството; 

 недостатъчна конкуренция и неадекватна роля на финансирането 

въз основа на резултатите 

 липса на отговорност и остарели структури на управление 

- цел „повишаване на участието в горния курс на средното и висшето 

образование”: 

 ограничен контингент за набиране на кандидат-студенти 

- цел „икономически ефективно използване на наличните ресурси”: 

 разсейване на пряката отговорност за разходите; 

 изкуствено завишаване на числеността на персонала.  

Обработка на 

изходните данни 

Анализ на 

рисковете 

Управление на 

рисковете 
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Внимателното описване на всички възможни рискове следва да бъде 

направено като се използват следните подходи[3]: 

- „Мозъчна атака”; 

- Анкетиране на професионалисти с опит в областта; 

- Дърво на събитията; 

- Моделиране на зависимости; 

- Чек-листи; 

- Документация от предишни проекти и др. 

  

b. Анализ на рисковете 

- качествен анализ на рисковете 

При качествения анализ на рисковете е необходимо да се подбере 

подходяща матрица за конкретния случай. Изборът на размер зависи от 

наличната информация за вероятността за настъпване и въздействието на 

всеки.  

-количествен анализ на рисковете  

Спецификата на проектите, свързани с икономиката на знанието 

усложнява провеждането на количествен анализ, поради невъзможността за 

точно определяне на вероятността за настъпване на рисковете. Поради това 

авторът счита за целесъобразно да бъде използвана модифицирана формула за 

интензитет на риска, а именно: 

  

22 ).()).1((RI Iwpw                                        (6) 

 

Тегловият коефициент w следва да бъде в интервала 0,6 до 1. 

Крайният резултат от стъпката е ранжиран списък на рисковете. 

  

c. Управление на риска 

Основната цел е рисковете да бъдат намалени максимално с помощта на 

незабавна реакция. Описаните в т.2.1 рискове подлежат на незабавна реакция. 

При липса на подобна възможност е необходимо рисковете да бъдат 

класифицирани в две групи – рискове допускащи незабавна реакция и рискове 

при които ще бъде прилагана условна реакция.  

За избрания пример разделяне не е необходимо. Стратегията за реакция следва 

да бъде смесена – отстраняване или намаляване. 

Рисковете които не могат да бъдат отстранени следва да бъдат ранжирани 

отново с помощта на повторен анализ на риска. За тях следва да се разработи 

подробна стратегия за условна реакция. 

Процесът на управление на риска е непрекъснат и всяка промяна на 

състоянието, поради настъпване на риск трябва да води до ново изпълнение на 

стъпка анализ на рисковете.  
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d.  Основни стъпки на методическия подход 

 

 
 

Фиг. 3. Методически подход за анализ и управление на рисковете в сферата на 

икономика на знанието 

 

3.  Заключение 

Анализът и управлението на рисковете в проекти, свързани с икономиката 

на знанието са от изключително значение. Самото понятие икономика на 

1. Изходни данни 

 

 

 

 

 

1.1. Дефиниране на целите на проекта 

 

1.2. Изготвяне на списък с рисковете 

 

2. Анализ на рисковете 

 
2.1. Качествен анализ на рисковете 

2.2. Количествен анализ на рисковете 

2.3. Изготвяне на ранжиран списък на рисковете 

3. Управление на рисковете 

3.1. Класифициране на рисковете  

3.2. Избор на стратегия за всеки риск 

3.3. Прилагане на избраната стратегия за всеки от 

рисковете от група „незабавна реакция” 

3.4. Изготвяне на актуален списък на рисковете 

3.5. Сравняване на актуалния списък със списъка 

от т. 1.2. Ако не е идентичен – връщане към т. 2.1. 
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знанието може да се разглежда като нов период в развитието ни, следващ пост-

индустриалната епоха.  

Авторът счита образованието за основен фактор за успешно създаване  на 

„съзидателен и добре обучен човешки капитал”, един от стълбовете на 

икономика на знанието.  

Предложеният в доклада методически подход отчита спецификата на 

проблемите при управлението на риска на проекти свързани с икономиката на 

знанието.  

Основните изводи са следните: 

- при  описване на рисковете трябва да се обърне основно внимание 

на експлоатационните цели на проекта; 

- при количественото ранжиране на рисковете е необходимо да се 

избере теглови коефициент, намаляващ влиянието на вероятността за 

настъпване на рисковото събитие; 

- рисковете трябва да бъдат намалени максимално с помощта на 

незабавна реакция. 

Следващ етап в изследването трябва да бъде апробиране на подхода с 

помощта на реални данни от проект в сферата на образованието. 
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Abstract. The aim of this article is to explore the file formats for storing geo-referenced 

information used in the field of forestry. The article analyzes the characteristics of existing 

data standards in GIS for forest areas. We identify the trends in the evolution of software 

products and packages for working with spatial data in the forestry sector. We summarize the 

problems with the creation and maintenance of data on forest territories and with transforming 

the data into different formats. The focus is on issues with data conversion: used technologies, 

limitations, loss of information, and applied approaches, based on the most commonly used 

software for the needs of forestry. 

Keywords: file formats, data standard, spatial data, GIS, forestry.  

 

1. Въведение 

Динамичното развитие на компютърните технологии превърна 

географските информционни системи (ГИС) в стратегическо научно 

направление и високо развита индустрия. Днешният пазар за приложен 

софтуер за ГИС е силно конкурентен и предлага широки възможности за избор 

на различни по качества и функционалност продукти. Предлаганите 

софтуерни пакети имат все по-близки базови характеристики, но всеки от тях 

предлага определена функционална насоченост и автономност. Основни 

критерии на потребителите при избор на ГИС са поддържаните от софтуера 

специфични функции и разширения; създадените връзки с други софтуерни 

продукти; съществуващия потенциал за внедряване на външни модули и 

възможностите за минимизиране на цената на даден проект. Усилията на 

производителите на софтуер за ГИС са насочени към създаване на Web 

интерфейси и Web-базирани сървърни технологии с различни решения. 
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Съществува обща тенденция за разработката на некомерсиален софтуер за 

ГИС с отворен код (Open Source GIS) и осигуряването на геоданни и безплатни 

услуги за потребителите. 

 

2. ГИС като средство за съвместяване и обработка на данни за горите 
Използването на ГИС технологиите при изследване и управление на 

горските територии е изключително полезно и рационално. Софтуерът за ГИС 

притежава графичен интерфейс, достатъчно адаптивен при обучение на 

персонал от неспециалисти в областта на информационните и 

комуникационни технологии и удобен за усвояване от специалистите в 

горското стопанство. Софтуерните пакети за ГИС работят с различни 

платформи, операционни среди, потребителски интерфейс и формати на 

данните. Оптимално е софтуерът за ГИС за горите да поддържа вход/изход за 

векторни данни в утвърдените в практиката обменни формати, както и 

възможности за работа с разнообразни формати за графични и неграфични 

данни. Това осигурява възможности за съвместяване и обработка на данни за 

горите с различен произход, вид, точност и формати. В тази работна среда се 

съчетават пространствените (графични) данни за горските територии и 

описателната неграфична (атрибутна) информация за тях. Чрез модулите на 

ГИС се извършва геокодирането на специализираните данни на ниво основна 

горскостопанска единица (подотдел).  

При изграждането на бази данни (БД) за горите се извършва 

преобразуване на съществуващите графични и неграфични данни в среда ГИС. 

Това е свързано с наличието на вътрешни или външни конвертори за 

преминаване в различни файлови формати. За изграждане на графичната част 

от БД на ГИС са необходими модули за конвертиране на данните във 

вътрешния формат на системата по няколко начина: 

 чрез въвеждане на съществуващите векторни и растерни данни; 

 чрез създаване на нови векторни данни от теренни измервания; 

 чрез преобразуване на растерни данни във векторни данни или 

обратното.  

Атрибутните данни могат да се получат от различни източници, 

производители и софтуерни продукти. Транслацията на съществуващите 

файлове в определен файлов формат е обичайна процедура при въвеждане на 

неграфични данни в БД на ГИС.  

При използването на готови файлове е необходимо превръщане на 

формàта и структурата на системата-източник във формàта и структурата на 

получаващия данните софтуер за ГИС. Транформацията между файловите 

формати на ГИС може да се извършва чрез специализирани програми за 

директна трансформация от един конкретен формат в друг или чрез 

използването на общ междинен формат. При втория подход данните първо се 

транслират от формàта и структурата на системата-източник в „неутрален 
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формат” – наричан често цифров обменен формат (например, DXF, SHP, TAB, 

KML за векторни данни, TIF, JPG, IMG за растерните данни или XLS, DBF, 

TXT за неграфични данни). След това данните се преобразуват от неутралния 

формат във формàта и структурата на приемащата система.  

Конвертирането на графичните данни (векторни и растерни) става чрез 

преход от вектор към вектор или от растер към растер. Принципно различни 

са подходите за преобазуване на растер към вектор или на вектор към растер. 

Един от подходите за въвеждане на данни в среда на ГИС е компилирането 

на нови цифрови данни от теренни геодезически измервания. В настоящия 

момент американската GPS система e една от най-популярните и често 

прилагани технологии за практически цели и научни изследвания за 

определяне на абсолютното положение на точки в реално време на/или около 

повърхността на Земята към световната координатната система WGS-84. Тя е 

привързана към Международната земна координатна система ITRS на ниво 

сантиметри и се използва съвместно с европейските спътникови системи 

GLONASS, DORIS, PRARE [1]. GPS приемниците са различни видове в 

зависимост достъпността; изискваната точност; мобилността; изискванията 

към актуалността на резултатите и от конструктивна гледна точка Въз основа 

на измерваните величини и постиганата точност може да се посочат три 

основни групи GPS – приемници за единични кодови измервания; 

диференциални приемници (DGPS) и геодезически фазови приемници. При 

всяко конкретно изследване се поставят изисквания относно точността и 

възможностите на GPS за работа в условията на горите и събиране на 

пространствени данни за горските обекти в различни файлови формати.  

Изграждането на ГИС за горски територии включва проектиране и 

създаване на БД на ГИС за избран обект; конвертиране и трансформиране на 

наличните графични и неграфични данни; геокодиране на атрибутната 

информация; съвместяване и обработка на слоевете за горски, земеделски и др. 

територии; съвместяване и обработка на моделите на горскостопанския план, 

на защитените зони по НАТУРА 2000; създаване на структура от тематични 

слоеве и приложения; надграждане на графичния интерфейс с потребителски 

приложения и модули за изпълнение на специфични горскостопански заявки 

и задачи и получаване на крайни продукти. Специфичното за ГИС за горите е 

геокодирането на специалната лесовъдска атрибутна информация към 

обектите в графичната част на БД. При работа в среда на ГИС съществува 

предимството, че растерните данни за горските територии могат да бъдат 

привързани към проекцията и координатната система на векторните данни. 

Така векторните и растерните данни, които принципно са с различна структура 

и файлови формати, могат да бъдат „наложени”, визуализирани и анализирани 

съвместно. Това осигурява многократно по-добри възможности за 

интерпретиране на информацията в процеса на картиране и инвентаризация на 

горите. 
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3. Инфраструктура за пристранствени данни за горите 

През последното десетилетие има осезаем напредък в развитието на 

информационната инфраструктура у нас. Създадени са и функционират 

десетки национална информационна системи с геобази данни с различни 

платформи и решения, редица Web-базирани информационни системи и 

геопортали с услуги за потребителите. Тези информационни системи са доста 

разнородни като технологии, с различна тематика и териториално покритие. 

Те не са напълно съвместими, понякога имат тясно ведомствен характер и не 

се подчиняват на обща методология и програмна платформа. В общия 

информационен процес се наблюдават паралелни структури, незадоволителна 

междусекторна координация; доминиране на държавния сектор; проява на 

проблеми, вследствие на провеждани политически и институционални 

реформи. Съществуват разнообразни инициативи и проекти за създаване на 

информационни системи, включващи данни за горските територии и ресурси. 

Такива системи са специализираните данни и архив на информацията за 

горски територии на ИАГ (МЗХ) [2]; ГИС на АГКК и Геокартфонд портал 

(МРР) [3]; Информационната система BioMon на ИАОС (МОСВ) [4]; 

Информационна система за защитени зони от NATURA 2000 [6]; Геопортал на 

Българска фондация за биоразнообразие (БФБ) [7]; ГИС на Старите гори в 

България (WWF) [8]. В момента у нас протичат процеси на хармонизация на 

пространствените данни за 34 тематични области и привеждането им към 

европейските изисквания и стандарти съгласно Директива 2006/2/ЕС 

(INSPIRE), Директива 92/43/ЕС (NATURA 2000), Регламент 1059/2003/EС 

(NUTS.BG) и др. През 2015 г. Министерство на отбраната създаде 

Информационна система за предоставяне на публичен достъп до 

пространствени данни и услуги и Национален портал за пространствени данни 

по INSPIRE [5].  

 

4. Изследване на софтуерните пакети и пространствени данни, 

прилагани в горското стопанство 

a. Съществуващи ГИС формати, стандати и проблеми при 

конвертирането им 

Векторните, растерните и атрибутните (табличните) данни, използвани от 

специалистите в горското стопанство, са аналогови или в цифров вид в 

съответен файлов формат. Обикновено възникват трудности, когато тези 

формати не са съвместими с приемащата система. Превръщането на данни от 

един цифров формат в нов цифров формат се извършва чрез директно 

въвеждане, чрез вътрешните конвертори в системата или чрез предварителна 

обработка с външни програми-конвертори. 

Конвертирането на данните, когато са в аналогов (хартиен) вид, е 

трудоемък, но неизбежен етап от предварителната обработка на данните и 

привеждането им в цифров формат. Този процес в горското стопанство бе 

извършен през 90-те години на миналия век. След дигитализирането на 
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данните бе въведен стандартен формат за обмен на данни за горските и 

земеделските територии. 

Стандартите за пространствени данни в БД на ГИС са държавни (ZEM, 

CAD), производствени (DXF, SHP, TAB), международни (SDTS, OGS). В 

България формат ZEM е приет за държавен стандарт, в който се описват 

основните векторни и атрибутни данни за горите. Структурата на данните в 

сега действащия формат ZEM 3.03 включва заглавен блок, графичен и 

контролен блок за всеки от двата слоя (LESO и CADASTER) и семантични 

блокове с описателна, буквено-цифрова информация. Тук съществуват 

трудности при конвертирането на ZEM данните към производствените или 

международните стандарти поради различия в картната проекция и приетата 

координатна система, която много често е остарялата вече координатна 

система 1970 г. Един реално съществуващ проблем е неспазването на единен 

стандарт в наименованията на полетата, атрибутите, кодирането и 

обновяването на номенклатурите в табличната част от базата данни. Голяма 

част от производителите на данни за горите създават своите продукти в 

различни по своята същност и класификация формати: 

 векторни ГИС формати – подобни формати може да се превърнат в 

някои от неутралните обменни формати, за да бъдат наистина съвместими с 

други ГИС формати. Традиционните ГИС формати са AutoDesk®, AutoCAD 

(DWG) и Drawing Exchange File (DXF); ESRI®, ARC/INFO (Coverages, 

Shapefiles, GeoDatabase), ArcGIS (SHP); Interchange Files (E00); MapInfo®, 

MapInfo Interchange (MIF/MID), MapInfo (TAB); други ГИС формати са 

MicroStation®; Intergraph®; Adobe Illustrator®; Corel Draw®; 

 растерни формати – включват данни от спътникови, въздушни, 

наземни изображения; ортофотоизображения; цифрови модели на релефа, 3D 

модели, които се управляват по различни начини спрямо векторните данни, но 

превръщането им в стандартен формат е сравнително лесно; 

 неграфични данни в цифров вид – за таблични, атрибутни данни; 

 други данни в аналогова форма (доклади, карти, таблици, схеми) – 

изискват различни процеси по отношение на преобразуването им до цифрови 

формати (кодиране, ръчно дигитализиране, сканиране или други 

автоматизирани подходи ). 

Съществуват различни подходи за извличане, трансформиране и 

въвеждане на пространствените данни в дадена платформа. В тези процеси се 

появяват затруднения, свързани със съвместимостта на данните, включително 

управление на собствеността и развитието на различните формати за данни, с 

възможностите за адаптирането им към нови схеми. Едни от най-смущаващите 

обстоятелства са липсата на стандарти, трудности при достъпа до данните, 

както и тяхното преструктуриране, интегриране и свободно разпространение. 

Съществуват над 250 GIS, CAD, растерни и бази данни формати, за които е 

наложително транслиране, трансформиране, интегриране и разпространение в 
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пространствени данни в някои от обменните и стандартните формати. В тези 

процеси е важно да се държи сметка за подобряване на ефективността, 

намаляването на разходите и рисковете от загуба на информация. 

 

 
Фиг. 1. Конвертиране на данни в ГИС за горите 

 

Най-често изпълняваните операции при конвертирането са: 

 миграция на пространствените данни; 

 разработка на модули за транслиране; 

 обмен на пространствени данни между CAD и GIS системи; 

 разпространение на пространствени данни към множество 

потребителски общности; 

 удължаване на живота на съществуващите системи чрез осигуряване 

на оперативна съвместимост на данните; 

 осигуряване на пространствени данни на Web приложения; 

 oбединяване на данни от разнородни системи за бази данни; 

 трансформация на данни от един модел на данните към друг; 

При транслиране на данните се извършва превръщането на 

пространствените на данни от/към GIS, CAD, растерни и бази данни 

формати, като е възможна проверка на резултатите на всеки един 

етап от процеса. При математическата трансформация на 

геометрията на данните с помощта на различни програми те се 

привеждат към избрана проекция и координатната система на 

потребителя. Интегрирането на данните е процес на обединяване в 

една БД на данни с различни формати и структури от данни. Това 

става чрез осъществяване на пълен контрол над данните и чрез 

използване на разширените възможности за трансформирането на 

данни. Разпределението на пространствените данни е активиране на 

части от големи масиви от пространствени данни, за да бъдат те 
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ефективно разпределени чрез гъвкави Web услуги и възможности за 

бързодействие при обработката им. Крайните потребители имат 

улеснен достъп до най-актуалните пространствени данни във формат 

и координатна система по свой избор, без при това да се затруднява 

работата на софтуера за ГИС и на екипа от специалисти. 

 

b. Анализ на платформите за ГИС, източниците на информация и 

файловите формати, използвани в горския сектор 

В настоящето изследване са обхванати резултатите от анкетиране на 

реално заети в производството специалисти от горските стопанства. Те пряко 

се занимават със стопанисване на горите и изпълнение на горскостопанските 

планове. Освен работа с предварително подготвените в плана данни, тези 

специалисти изпълняват контролни дейности при провеждане на планираните 

мероприятия в горските масиви, установяват и локализират нарушения от 

антропогенен и естествен произход и опазват горските територии. Често се 

налага те да актуализират съществуващите горскостопански карти чрез GPS 

заснемане на терена на новопостроени съоръжения, пътища и да възстановяват 

граници на горски имоти. 

В анкетата са включени въпроси за прилаганите в ежедневната работа 

софтуерни продукти за обработка на графични, таблични и теренните данни и 

относно използваните източници на съществуващи данни. Потребителите са 

анкетирани относно файловите формати на техните данни, начините за 

конвертирането им и най-често срещаните затруднения при обработката им. 

Резултатите от проведената анкета (фиг. 2, 3 и 4) са получени с използване на 

възможностите на мрежовия анализ и са визуалзирани със средствата на 

продукта NodeXL [9].  

 
Фиг. 2. Разпределение на ползването по видове платформи за ГИС 
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Най-често използваните софтуерни продукти според анкетираните са 

ArcGIS; Autodesk Maya 3D; Adobe Photoshop/Acrobat Reader; Cadis; 

CorelDRAW; DigiTerra; IrfanView; MapInfo, ArcPad; EasyMap; GISExplorer; 

GISEXPORT; MapViewer; MapPLUS iOS; OziExplorer; LesoTEST; LesView; 

DitaView; Lesocad; MKAD, SYSTEM IAG; ИСАК, SORT и др. Основните 

източници на данни са горскостопанските планове, картата на възстановената 

собственост, софтуерните продукти SYSYTEM IAG, LesView, DitaView, 

LesoTEST, глобалната платформа GoogleMaps, GoogleEarth и др. 

 

 
Фиг. 3. Разпределение на ползването по източници на информация 

 

 
Фиг. 4. Разпределение на ползването по формати 
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Някои от основните тенденции, получени при обработка на анкетата, 

показват че: 

 За съжаление голяма част от потребителите на специализираните ГИС 

в областта на горското стопанство са слабо запознати с основните източници 

на геореферирана информация, които биха могли да използват за разширяване 

на обхвата на обслужваните от тях ГИС. 

 Потребителите в горския сектор основно използват специализирани 

софтуерни платформи за ГИС, имплементиращи в себе си само набор от 

ограничен кръг задачи, свързани с всекидневната им работа. Делът на 

универсалните софтуерни платформи за ГИС, според респондентите на 

анкетата, е значително по-малък от очакваното, независимо от много по-

големите възможности, които те им предоставят. 

 Практиката на използването на специализирани ГИС за горски 

територии се опира на широк кръг от файлови формати, поддържащи векторни 

и растерни данни. Първичните теренни данни в цифров вид, получени с 

помощта на GPS устройства, все още заемат сравнително малка част от обема 

използвани данни. Вероятно това се дължи на факта, че в системата на горите 

тези данни в голямата си част се събират и обработват, а в последствие се 

предоставят на потребителите от така наречените „трети страни” – фирмите, 

които се занимават с изграждането и предоставянето на съответните цифрови 

модели.  

 

5. Заключение 

Процесите на обработка на стандартизирани пространствените данни в 

горското стопанство са пряко свързани с технологичните решения; с 

ограниченията и загубата на информация при конвертирането им; с подходите, 

базирани на използваните програмни продукти и последователността на 

тяхното използване. В резултат на настоящото изследване могат да се посочат 

някои от основните проблеми при използване на съществуващите 

понастоящем източници и пространствени данни за горите в различни 

файлови формати, както и трудностите при прилагане на най-популярните 

софтуерни пакети за ГИС при стопанисването, опазването и управлението в 

горския сектор: 

 отсъствие на напълно интегрирани пространствени данни в единна 

ГИС за горите у нас; 

 различно качество на данните на едно и също ниво на географска 

информация, получени от различни производители; 

 различни проекции (координатни системи) и мащаби, които 

затрудняват интегрирането на наличната информация за горите; 

 непълна стандартизация на кодовете и номенклатурите, използвани за 

представяне на описаните горскостопански обекти във формат ZEM; 
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 разновременност на данните, поради технологичните особености на 

горската инвентаризация (провеждана през 10-годишен период) и 

недостатъчна оперативна съвместимост на получаваните данни, 

 честа липса на съпътстваща документация и на метаданни; 

 висока цена на географските данни; неясноти в собствеността им, 

дублиране на средства и усилия за производство им; 

 трудности при разпространението и достъпа до пространствени данни 

от различните кръгове потребители. 

Трайно решение на повечето от обощените проблемите може да се получи 

чрез прилагане на общи стандарти и универсални технологични решения в 

дългосрочна перспектива за създаване и поддръжка на пространствени данни 

за горите на национално ниво. Това неминуемо ще рефлектира в по-доброто 

качество на данните, повишаването на ефективността и оптимизацията на 

геоинформационния процес, пълното информационното осигуряване на 

всички заинтересовани кръгове от потребители и комплексното 

информационно обслужване в горския сектор на всички управленски нива. 
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Abstract. The paper studies  the infinite horizon linear quadratic differential games for 

positive linear systems with two players and a set of generalized continuous time algebraic 
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paper we compare the introduced methods and make conclusions for their effectiveness 

based on the numerical simulations.  
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1. Introduction   

Recently, the theory of linear quadratic (LQ) differential games based on 

Riccati equations has received much attention. For the readers’ convenience we 

refer to [1,2]. Control problems involving positive systems occur in a natural way 

in connection with some problems from the economy and different other domains 

from the real life (see, for example [3]). Positive systems and their applications 

occur naturally in ecological and economic systems.  

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

equilibrium solution for the two-player zero-sum differential game with linear 

dynamics on positive systems and the infinite horizon quadratic cost.  

We define the following infinite horizon cost functional (i=1,2): 
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 𝐽𝑖(𝐹1, 𝐹2, 𝑥0)  =  ∫ 𝑥𝑇( 𝑄𝑖 + 𝐹1
𝑇𝑅𝑖1𝐹1 +

𝑎?𝑧

0
𝐹2

𝑇𝑅𝑖2𝐹2) 𝑥  𝑑𝑡 ,         (1) 

 

considered by the system: 

 

              𝑑𝑥 =  𝐴 𝑥 𝑑𝑡 +  𝐵1𝑢1 𝑑𝑡 +  𝐵2𝑢2 𝑑𝑡,       x(0)= 𝑥0 .                (2) 

 

In our investigation the linear differential equation (2) is a positive system, i.e. 

for any initial nonnegative vector 𝑥0 and for any admissible nonnegative strategies 

𝑢1  and 𝑢2   the state function x(t) is a nonnegative one. A vector (or matrix) is 

nonnegative if its entries are nonnegative real numbers. It is well known that the 

system (2) is a positive system if A is a Metzler matrix and  𝐵1 , 𝐵2   are 

nonnegative matrices. A matrix A is a Metzler matrix if its off diagonal entries are 

nonnegative [3].    

 

The corresponding set of Riccati equation is: 

 

            ,              (3) 

 

where 𝐴, 𝑄1, 𝑄2𝑎? ?  𝑅𝑛𝑥𝑛 ,     𝐵1 𝑎? ?  𝑅𝑛𝑥𝑚1  , 𝐵2 𝑎? ?  𝑅𝑛𝑥𝑚2 , and  𝑅𝑖𝑗 is symmetric 

and has appropriate size, and 𝑆1 = 𝐵1𝑅11
−1 𝐵1

𝑇 , 𝑆2 = 𝐵2𝑅22
−1 𝐵2

𝑇 . Additional 

requirments  would be that the matrices 𝑆1 and 𝑆2 are nonpositive matrices (

), i.e. entries of these matrices are nonpositive ones and the matrices 

𝑆12 = 𝐵1𝑅22
−1𝑅12𝑅22

−1 𝐵1
𝑇 and 𝑆21 = 𝐵2𝑅11

−1𝑅21𝑅11
−1 𝐵2

𝑇 are nonnegative ( , 

).  
 
  

The matrix functions ℛ1(𝑋1, 𝑋2)  and ℛ2(𝑋1, 𝑋2) explain the following 

conclusion.  The goal of the two-player  game is to find the following stabilizing 

equilibrium (𝑢1
∗, 𝑢2

∗) : 
 

𝑢𝑖
∗  =   𝐹𝑖

∗ 𝑥∗ = − 𝑅𝑖𝑖
−1 𝐵𝑖

𝑇  𝑋𝑖
∗𝑥∗ ,                    i=1,2  

 

such that 

 

  , 

 ,  
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for every initial state  𝑥0 and admissible matrices  𝐹1 and  𝐹2 and matrices 𝑋1
∗, 𝑋2

∗ 

form the  the stabilizing  solution to the set of (3).  The solution (𝑋1
∗, 𝑋2

∗)  is the 

stabilizing solution to (3) if  the matrix 𝐴 + 𝐵1𝐹1
∗ + 𝐵2𝐹2

∗   is stable, i.e. it has 

eigenvalues with negative real parts.  

 

We consider two algorithms which describe the Lyapunov method for 

computing the stabilizing solution to set of equations (3). The Newton method for 

computing the stabilizing solution to set of equations (3) is investigated in [4]. We 

modify it and the Lyapunov method is obtained and presented in the paper. The 

second iterative method constructs one matrix sequence which converges to the 

stabilizing solution of (1). Here, we investigate these two methods and compare 

their numerical realizations.  In our paper we use the standard notations. Iq  denotes 

the qq  identity matrix. We use the notation X=XT for a symmetric matrix and 

2||.||  denotes the Euclidean norm for a matrix. 

 

2. Iterative methods and their properties  

The Lyapunov method for solving the set of equations (3) is presented with the 

following iterative equations 

 

− 𝐴(𝑘)𝑇
𝑋1

(𝑘+1)
− 𝑋1

(𝑘+1)
 𝐴(𝑘) = 

                           (4) 

− 𝐴(𝑘)𝑇
𝑋2

(𝑘+1)
− 𝑋2

(𝑘+1)
 𝐴(𝑘)=  

 ,                         (5) 

where  𝐴(𝑖) = 𝐴 − 𝑆1𝑋1
(𝑖)

− 𝑆2𝑋2
(𝑖)

. 

 

In order to find a solution to (4)-(5) we rewrite (4)-(5) as two linear systems 

( AXB=C   < = >  ( ) : 

 

 

         . 

. 

 

We investigate the properties of the matrix sequences (𝑋1
(𝑖)

, 𝑋2
(𝑖)

), i=0,1, ….. We 

introduce the notation:  𝑿 = 𝑑𝑖𝑎𝑔( 𝑋1, 𝑋2) .  

 

The following theorem is true: 

Theorem. Assume there exist two nonnegative matrices  �̂� and 𝑿(0) with  

, and , j=1,2. We choose the initial point  
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𝑿(0) = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝑋1
(0)

, 𝑋2
(0)

)  such that   (− 𝐴(0)𝑇
)  is an M-matrix. Then the matrix 

sequences { 𝑋1
(𝑖)

, 𝑋2
(𝑖)

}𝑖=0
𝑎?𝑧 , defined by (4)-(5) have the following properties:   

  (i) ,  i=0,1,2,… ;  

  (ii)       i=1,2,… ; 

  (iii) (− 𝐴(𝑖)𝑇
) are M-matrices for    i=1,2,...; 

 (iv) The matrix sequences  { 𝑋1
(𝑖)

, 𝑋2
(𝑖)

}𝑖=0
𝑎?𝑧  converge to nonnegative 

solution 𝑿I = (𝑋I1, 𝑋I2) to set of equations  (5), for which  . The solution 

is the stabilizing one to  (5), i.e. the matrix  

𝐴 + 𝐵1𝐹I1 + 𝐵2𝐹I2 = 𝐴 − 𝐵1 𝑅11
−1 𝐵1

𝑇  𝑋I1 − 𝐵2 𝑅22
−1 𝐵2

𝑇  𝑋I2 

                  = 𝐴 − 𝑆1𝑋I1 − 𝑆2𝑋I2  

is stable.   

The proof is ommited.  

 

 

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

sequences    in the following way. The matrix 𝑌1
(𝑖+1)

 is a solution 

to equation (4). Afterwards, we find 𝑌2
(𝑖+1)

  as a solution to : 

 

− 𝐴(𝑖)𝑇
𝑌2

(𝑖+1)
− 𝑌2

(𝑖+1)
 𝐴(𝑖)=  

,                      (6) 

 

where    𝐴(𝑖) = 𝐴 − 𝑆1𝑌1
(𝑖)

− 𝑆2𝑌2
(𝑖)

. 

3. The game theory interpretation   

We consider a standard natural  dynamic interpretation of the way to choose 

the best strategy of each player. We present a learning process in which each 

player refines its strategy by observing the actual choice of strategies  of the other 

players. The realization of the game is presented based on the Lyapunov iteration 

(4)-(5).  Each player starts the game assuming the strategy of the other  player   

𝑋1
(0)

= 𝑋2
(0)

= 0   and striving to maximize  the functional 

 

 𝐽𝑖(𝐹1, 𝐹2, 𝑥0)  =  ∫ 𝑥𝑇( 𝑄𝑖
𝑎?𝑧

0
) 𝑥  𝑑𝑡 ,  

 

under the constraint 
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𝑑𝑥(𝑡) = 𝐴 𝑥(𝑡)𝑑𝑡 ,     x(0)=x_0 

 

The solution to this optimization problem is well-known and it is represented 

by finding a stabilizing solution to the following set of Riccati equations: 

 

− 𝐴𝑇𝑋1
(1)

− 𝑋1
(1)

𝐴 = 𝑄1,    

 −𝐴𝑇𝑋2
(1)

− 𝑋2
(1)

𝐴 = 𝑄2. 

 

Actually, this is equations (4)-(5) at i=0.  However, the first player solves the 

equation − 𝐴𝑇 𝑋1
(1)

− 𝑋1
(1)

𝐴 = 𝑄1   and forms his strategy  

. The second player solves the equation −𝐴𝑇𝑋2
(1)

−

𝑋2
(1)

𝐴 = 𝑄2 and constructs his strategy  Each player 

i=1,2 presents to the public his  nonnegative strategy 𝐹𝑖
(1)

. The unique solution 

(𝑋1
(1)

, 𝑋2
(1)

)   is such that it turns the matrix 𝐴 − 𝑆1𝑋1
(1)

− 𝑆2𝑋2
(1)

 into a stable 

matrix.  By applying the same approach each player knows the sequence of pairs of 

strategies (𝐹1
(1)

, 𝐹2
(1)

)   , …., (𝐹1
(𝑖−1)

, 𝐹2
(𝑖−1)

)   with , 

k=1,2,  , and 𝑢𝑘
(𝑠)

= 𝐹𝑘
(𝑠)

 𝑥.     
  

   At this point the purpose of each player is to maximize the functional  
 

𝐽𝑘(𝐹1
(𝑠)

, 𝐹2
(𝑠)

, 𝑥0)  =  ∫ 𝑥𝑇( 𝑄𝑘 + 𝐹1
(𝑠)𝑇

𝑅𝑘1𝐹1
(𝑠)

+
𝑎?𝑧

0
𝐹2

(𝑠)𝑇
𝑅𝑘2𝐹2

(𝑠)
) 𝑥  𝑑𝑡 ,           

under the constraint  

 

𝑑𝑥 =  𝐴 𝑥 𝑑𝑡 +  𝐵1𝐹1
(𝑠)

 𝑥 𝑑𝑡 +  𝐵2𝐹2
(𝑠)

 𝑑𝑡,       x(0)= 𝑥0 .                 

  

Thus, each player finds the unique  solution 𝑋𝑘
(𝑠+1)

=  𝑋𝑘
(𝑖)

  to the Lyapunov  

equation:  

        

. 

Each player finds his strategy ,   The control 

𝑢𝑘
(𝑖)

 for each player is   𝑢𝑘
(𝑖)

= 𝐹𝑘
(𝑖)

 𝑥. 
 

Following the above approach we construct the learning process to compute 

the pair of strategies (𝐹1
(1)

, 𝐹2
(1)

)   , …., (𝐹1
(𝑖−1)

, 𝐹2
(𝑖−1)

) , (𝐹1
(𝑖)

, 𝐹2
(𝑖)

).   Moreover, 

the learning process converges under the conditions of the above  theorem.    
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A criterion for completion of the process is the proximity of the two adjacent 

control functions, i.e.  

max{k=1,2}  || 𝑢𝑘
(𝑖+1)

−  𝑢𝑘
(𝑖)

 ||< , 

 

where   is a small positive number.     

 

We note that  

    max{k=1,2} || 𝑢𝑘
(𝑖+1)

− 𝑢𝑘
(𝑖)

||  

= max{k=1,2}   || − 𝑅𝑘𝑘
−1 𝐵𝑘

𝑇  𝑋𝑘
(𝑖+1)

𝑥(𝑡)   − 𝑅𝑘𝑘
−1 𝐵𝑘

𝑇  𝑋𝑘
(𝑖)

𝑥(𝑡)   ||  
 

               = max{k=1,2}  || − 𝑅𝑘𝑘
−1 𝐵𝑘

𝑇   (𝑋𝑘
(𝑖+1)

− 𝑋𝑘
(𝑖)

 ) 𝑥(𝑡)   || 
 

                max{k=1,2} || − 𝑅𝑘𝑘
−1 𝐵𝑘

𝑇|| || (𝑋𝑘
(𝑖+1)

− 𝑋𝑘
(𝑖)

 )  || || 𝑥(𝑡)|| .  
 

Thus if max{k=1,2} || (𝑋𝑘
(𝑖+1)

− 𝑋𝑘
(𝑖)

 )  || < ,  then max{k=1,2} || 

𝑢𝑘
(𝑖+1)

− 𝑢𝑘
(𝑖)

|| <  . 

  

4. Numerical simulations 

We investigate  the numerical behavior of  iterations (4)-(5) and (4)-(6)  for 

finding the stabilizing solution to the set of algebraic Ricacti  equations (3). We 

will carry out some experiments for this purpose. 

Our experiments are executed in MATLAB on an 1,81GHz PENTIUM(R) Dual 

CPU computer. We denote tol - a small positive real number denoting the accuracy 

of computation, It - number of iterations for which the inequality max||  

ℛ1(𝑋1, 𝑋2), ℛ2(𝑋1, 𝑋2)    holds. The last inequality is used as practical 

stopping criterion.  

The coefficient matrices were constructed as follows. 

For the game , i.e. both two players:  

A=(abs(rand(n,n))-11*eye(n,n))/6; 

For the first player:   

 

𝐵1= full(abs(sprandn(n,4,0.7))/0.5);  

𝐵1= abs(sprandn(n,4,0.9))/10; 

𝐵1(4,4)=6.;   𝐵1(3,3)=6.;   𝐵1(2,2)=6.; 

𝑄1=0.12*eye(n,n);    𝑄1(1,n)=0.5;    𝑄1(n,1)=0.5;  

𝑅11 =[-390  55  0 1; 55 -420 0 10; 0  0 -250 9; 1  10  9 -180]*10;  

𝑅12=[90  0  45   0 ;0  70  0 50;45  0  60  55;0  50  55  44]/10;  

For the second player:   

𝐵2= = abs(sprandn(n,4,0.9))*30; 
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𝑄2=0.02*eye(n,n);    𝑄2 (1,n)=0.45;    𝑄2 (n,1)=0.45; 

𝑄2 (n-1,n-1)=0.0;       𝑄2 (n,n)=0; 

𝑅22 =[-350  14  0  2; 14 -390  0  20; 0   0   -150  12; 2  20  12 -280]/10;  

𝑅21=[80  0  55   10;  0  77  0  40; 55  0  80 25; 10  40  25  88]/10; 

Note that  𝑅11
−1 and 𝑅22

−1 are nonnegative matrices, because  𝑆1 and 𝑆2 are 

nonpositive  matrices , 𝑆12, 𝑆21 are nonnegative matrices.  

In our definitions the function randn(q,k) returns a q-by-k matrix of  

pseudorandom scalar values  (for more information see MATLAB description).  We 

have executed our experiments with coefficients A,G, and B with different values of 

n. Two hundred examples of different values of n=12,13 are performed. We compare 

the considered two iterations  introducing the corresponding parameters.  The 

parameter  "m It"  stands for the biggest number of iterations to (4)-(5) , "av It" - the 

average number of iterations for computing the stabilizing solution to (7) and CPU 

time of execution to (5)-(7) . We define "m It" for the biggest number of iterations 

and  "av It" - the average number of iterations and CPU time of execution to (8). We 

choose  𝑡𝑜𝑙 = 10−7 for (5)-(7) and   𝑡𝑜𝑙 = 10−10 for (8).  The results are involved 

in the next table.  

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

 

 (4)-(5) (4)-(6) 

n m It av It m It av It 

12 10 9.2 9 8.1 

13 13 11.4 11 9.7 

 

5. Conclusion      

We have made numerical experiments for computing the stabilizing solution 

to generalized  algebraic Riccati equations (3) with two reccurence equations (4)-

(5) and (4)-(6). We have compared the results from these experiments with regard 

to the number of iterations and have obtained? the time of execution. All methods 

achieve the same accuracy for different number of iterations. The executed 

examples have demonstrated that iteration (4)-(5) performance needs more 

computational work than iteration (4)-(6).  
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Abstract. This paper investigates the risk management in the specific organizational form 

agricultural cooperative in Bulgaria in the transition period. The risk is analyzed in two 

directions – the first one traditional risk that appear in all business organizational form and 

second one the specific risk that is typical only for cooperatives. The case studies reveal that 

the analyzed agricultural cooperatives know very well the traditional and specific risks and 

used different and often innovative instruments, method and strategies to manage the risk. 
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agriculture Bulgaria.  

 

1. Въведение 

Колективното действие (Collective Action) по българските земи има 

дълбоки корени и е датирано от времето на тракийските племена. Неговото 

формално юридическо проявление „кооперация“ и една от нейните най-

разпространени форми „земеделската кооперация“ възниква в средата на 18 

век[6]. В дълги исторически периоди тя заема важно място в бизнеса и бита на 

всяко българско домакинство и представлява важен инструмент за неговия 

риск мениджмънт. В тази връзка предметът на настоящото изследване е рискът 

в специфичната организационна форма за бизнес – земеделска кооперация 

след промените в България от 1989г. Обект на изследване са българските 

земеделски кооперации. Целта на изследването е да оцени състоянието на риск 

мениджмънта в горепосочения обект на изследване. Научно 

изследователският въпрос е следния: Земеделските кооперации познават ли 

традиционните рискове от една страна и рисковете, които произтичат от 

спецификата на организационната форма кооперация от друга?За да 

отговоря на научно-изследователския въпрос, съм разработил 2 хипотези:  

Хипотеза 1: Земеделските кооперации познават традиционните 

рискове, свързани с тяхната дейност и търсят постоянно нови и иновативни 

решения за тяхното управление; 

Хипотеза 2: Познаването на специфично кооперативните рискове 

варира значително между отделните земеделски кооперации, което има 
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пряко влияние върху дейността им като бизнес структура от една страна и 

като социална структура насочена към подпомагане на предприятията и 

домакинствата на техните членове. 

Тези хипотези съм тествал с помощта на качествени методи на изследване 

във формата на 2 броя казуси (Case Study). Индикатори за успешен риск 

мениджмънт съм разделил в две главни групи: Първата група представлява 

традиционните рискове, които са характерни за всички земеделски 

предприятия. Но единственото отчитане и управление на само тази група е 

твърде недостатъчно за земеделските кооперации [7], тъй като специфично 

кооперативните рискове [4], които представляват втората група, са от 

екзистенциално значение за съществуването им като бизнес единици и тяхното 

неотчитане и/или подценяване би могло да доведе до значителни проблеми, а 

в екстремния вариант и до разрушаването й като бизнес структура и 

заличаването й като юридическо лице [5]. 

 

2. Метод на събиране на информация и критерии за избор на изследваните 

земеделски кооперации 

Изследването се базира върху многостранни източници на информация. 

Преди всичко основната част от нея съм събрал чрез интервюта лице в лице с 

мениджърите/председатели на съответната кооперация, кметовете на 

населените места, които са в обхвата на съответната кооперация, колективни 

и/или индивидуални интервюта с кооператори (заети и незаети в конкретната 

земеделска кооперация). Посещенията на място в двата региона съм извършил 

в периода 2012 - 2015г. По време на интервютата на място в Североизточна и 

Северозападна България съм посетил масивите на конкретната земеделска 

кооперация, както и техните складове, механизирани паркове и ремонтни бази. 

За доокомплектоване на информацията и пълнота на картината е използвана 

допълнителна вторична информация, като публикации в електронни и печатни 

издания, свързани с темата за риска, както и интервюта лице в лице или по 

телефона с председатели на регионални съюзи на земеделските кооперации, с 

председателя на националния кооперативен съюз на земеделските кооперации, 

както и на други заинтересовани лица (Stake-Holders).  

Всички тези източници ми осигуряват възможност да тествам възможно 

най-всеобхватно формулираните хипотези и да дам отговор на поставения по-

горе научно изследователския въпрос. 

За запазване на конфеденциалността на информацията имената на 

земеделските кооперации и селищата в които те са ситуирани или извършват 

бизнес дейности не се споменават, а са дадени само окрупнените географски 

региони на функционирането им. Земеделските кооперации са означени 

съответно с земеделска кооперация 1, която е разположена в Североизточна 

България и земеделска кооперация 2, която е разположена в Северозападна 

България. 
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Изследваните земеделски кооперации са избрани на случаен принцип при 

съблюдаване на следните критерии, които са подбрани във връзка с 

формулирания научно-изследователски въпрос и научно-изследователски 

хипотези: 

 Да се намират в райони с различаващи се почвено-климатични 

условия; 

 Да развиват земеделски бизнес върху земеделска площ около или 

повече от 3 000 хектара; 

 Да отглеждат различни земеделски култури; 

 Да бъдат мултифункционални земеделски кооперации (Multi-

Purpose-Cooperative [1]). 

Както става ясно от следващото изложение (факти и цифри за 

земеделските кооперации), горепосочените критерии са стриктно спазени. 

 

3. Описание на казусите 

3.1. Описание на земеделска кооперация 1 и рисковете, с които тя се 

сблъсква 

Резултатите от изследването се базират на 180 минутно лице в лице 

интервю с председателя на кооперацията, който едновременно изпълнява и 

длъжността на мениджър на кооперацията. Освен това съм направил лице в 

лице интервю в рамките на 76 минути с заети в земеделска кооперация 1, които 

същевременно са и членове на земеделската кооперацията и заемат различни 

длъжности в управленската и изпълнителска й структура. В допълнение на 

проведените интервюта с вътрешни за земеделската кооперация актьори 

реализирах и 130 минутно лице в лице интервю с кмета на селото, където е 

седалището на земеделската кооперация 1 както и служители в кметството. 

Кметът и един от екипа са членове на земеделската кооперация, а останалите 

не са нейни членове. От тях има членове на другата земеделска кооперация, 

която също е със седалище в това населено място. 

Мениджър и председател на земеделска кооперация 1 е жена, около 

шейсетте години. Завършила е висше образование в София специалност 

аграрна икономика. Тя произхожда от населеното място и живее в него през 

целия си живот. Има богат мениджърски опит особено в областта на 

земеделието, придобит като кмет на община, главен икономист на аграрно-

индустриален комплекс, директор на аграрен научноизследователски 

институт. От началото на 90-те години на 20 век тя е активен участник в 

инициирането и организирането на възстановяването на земеделската 

кооперация, съществувала в населеното място до края на 40-те години на 

миналия век. Тя е и един от новите членове учредители на възстановената 

земеделска кооперация. 

Кметът също е жена, на видима възраст около петдесетте, и е няколко 

последователни мандата на тази длъжност в населеното място, където е 

седалището и фокусирана основната дейност на земеделска кооперация 1. Има 
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висше педагогическо образование и се занимава с хоби-земеделие. Тя не 

произхожда от населеното място, но живее в него повече от 25 години. 

Наследените от нея земеделски земи са се намирали в друго населено място и 

са заменени с такива в населеното място, където са землищата на земеделска 

кооперация 1, в която тя става член и внася своята земеделска земя. Кметицата 

е много добре запозната с богата традиция за коопериране в района на 

населеното място и разказва за нея с удоволствие и акцентира на факта, че 

върху това наследство се изгражда доверието между членовете на земеделска 

кооперация 1. Освен това за нея като кмет е особено важно ефективното 

сътрудничество между кметството и земеделска кооперация 1, която 

подпомага почти всички социално-икономически инициативи и дейности на 

кметството и е основният фактор, който съдейства за задържане на 

населението от миграция и развитие на населеното място. За кметицата е 

особено важно, че в населеното място функционира втора земеделска 

кооперация, която е по-малка като размер на обработвана земеделска земя, 

членска маса и оборот от земеделска кооперация 1, но достатъчно голяма и 

активна в съвместната си дейност с кметството, защото тези двете кооперации 

представляват двата най-големи работодателя и двете най големи бизнес 

единици на територията на кметството. Наличието на втора земеделска 

кооперация според нея намалява значително риска от тотална зависимост на 

кметството (при неговите крайно ограничени финансови ресурси) от 

благоразположението и желанието за сътрудничество на кооперация 1, ако тя 

би била единствена на територията на населеното място. Този факт се 

подсилва и от отдалечеността на населеното място от големи градове и 

невъзможността за алтернативна заетост на населението. 

Факти и цифри за кооперация 1 

Земеделска кооперация 1 е основана в началото на 20-те години на 

миналия век и развива успешен земеделски и неземеделски (в т. ч. спестовно 

кредитна дейност) бизнес и е подпомагала активно дейността на своите 

членове от самото й основаване до нейната ликвидация в началото на 50-те 

години на същия век. Тя се е развивала като всестранна кооперация по модела 

на германските земеделски кредитни кооперации тип „Райфайзен”, както и за 

краткост я е наричало и населението в района „Рахфайзенка”. Тези 

исторически факти са особена гордост на новите членове на възстановената 

земеделска кооперация, които в значителната си съвкупност са наследници на 

първо-учредителите или последващи нейни членове. Това констатирах във 

всички интервюта, проведени в населеното място, както и региона. 

Впечатлението за тясната връзка с традициите и миналото успешно развитие 

се засилва и от факта, че на видно място във фоайето на централния офис на 

земеделска кооперация 1 са поставени оригинални снимки от учредяването и 

историческото развитие на кооперацията. Централно място в тази експозиция 

заема снимката на учредителите. 
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Връзката с основателите на земеделска кооперация 1 и нейната история 

се засилва с избора за централен офис на автентичната сграда на кооперацията, 

която е изградена наскоро след учредяването й и е реновирана в средата на 90-

те години на 20 век. Сградата и пространството около нея се поддържа изрядно 

и е оборудвано с всичко необходимо за един модерен офис, което дава 

допълнително доверие и спокойствие на членовете за добрия мениджмънт на 

кооперацията. Това беше споменато в почти всички изказвания на членове и 

нечленове на кооперацията. 

Земеделска кооперация 1 е възстановена през 1993 г с 447 членове-

основатели със средна възраст 59 години по това време. В момента на 

наблюдението тя има членска маса в размер малко над 1300 члена и средна 

възраст около 40 години. Промяната във възрастовата структура на членската 

маса се дължи на подялба на земята между наследниците на учредителите през 

2010/2011г. и едновременно с това на встъпването им в членство в земеделска 

кооперация 1. Мениджърът на кооперацията приветства подмладяването на 

членската маса и често в рамките на разговора подчертава, че така се е 

повишила значително активността на членовете, както като повишаване на 

броя на участниците в общото събрание така и по отношение на дискутираните 

теми и контрола на дейността на кооперацията чрез членовете.  

Земеделска кооперация 1 диверсифицира структурата на производството 

си. Първите години след възстановяването на земеделската кооперация е 

съсредоточено единствено в отглеждането на зърнени култури. От края на 90-

те години кооперацията прилага широко обхватна инвестиционна стратегия 

насочена към разширяване на структурата на производството и обновяване на 

машинния парк. Освен зърнените култури с банков кредит и собствени 

средства са създадени над 200 хектара нови овощни градини.  

Рискове в земеделска кооперация 1 и тяхното управление 

 Пазарни и природни рискове 

Председателката с гордост разказа, че за да се ограничат пазарните и 

природни рискове, мениджмънтът на кооперацията е взел решение и то е 

одобрено с почти пълно мнозинство от общото събрание на кооперацията 

диверсификацията да продължи в направление пчеларство (създадени вече над 

500 пчелни семейства) и отглеждане на билки (създадени вече около 200 

хектара) за фармацевтичната индустрия. В допълнение на тази стратегия, 

кооперацията все повече се фокусира и върху органичното производство. Част 

от плантациите и производството на билки притежават вече сертификат за 

биологично производство, останалите площи и семейства са на доста 

напреднал етап от процеса на сертифициране. 

При управлението на пазарните рискове кооперацията е ориентирана към 

дългосрочно партньорство с доставчици и купувачи основано на взаимно 

доверие. Мениджърката споделя, че за кооперацията доверието между 

кооперацията и нейните доставчици и клиенти е важен инструмент за 

управление на риска и в тази връзка кооперацията работи с постоянни 
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доставчици и клиенти, които са едни от най-големите фирми в страната а в 

сферата на лечебните растения и органичните продукти със световните лидери 

в бранша, с които имат дългосрочни договори. Тя продължава разказа си, че 

тази стратегия е оценена от общото събрание като много успешна и 

кооперацията ще продължава да я следва и прилага. 

Нашият регион се характеризира с малко екстремен климат: много 

студени (над -36 градуса) и ветровити зими и горещи (около +40 градуса) и 

сухи лета, както и градушки и късни пролетни и есенни слани и затова опита 

ни в дългогодишното плодотворно сътрудничество с метеорологичната 

станция в региона, което много често е ежедневно (а понякога дори и по-

няколко пъти на ден) ни дава изключително ценна информация за времето и 

ние можем да реагираме своевременно и минимизираме щетите от 

неблагоприятния климат. Освен това тя продължава: „При посещението на 

нашите плантации, Вие можахте да се убедите в значителните инвестиции в 

овощарството, които е направила кооперацията и ние сме убедени в 

необходимостта от застраховане на имуществото и затова застраховаме 

всичко, включително и техниката. В тази насока също ни помага както 

дългосрочното сътрудничество с последния ни застраховател, така и помощта 

на банката с която работим във връзка със застрахователя. Няма да крия или 

да Ви издам някаква тайна, но в началото, когато застраховахме, имахме 

значителни проблеми с нелоялни застрахователи, но всичко е вече минало за 

нашата кооперация и се надявам в бъдеще партньорството ни с последния ни 

застраховател да продължи да бъде успешно и плодотворно и за двете страни.“ 

„Значителни загуби реализираше кооперацията от морално и физически 

амортизираната земеделска техника, с която бяхме принудени да работим. 

Освен това тази техника оказваше значителен дискомфорт на заетите в нашата 

кооперация. Благодарение на различните национални и Европейски програми 

(ОСП) можахме да купим нова, модерна и високопродуктивна техника.“ 

„За да можем да поддържаме нарасналия значително машинен парк, 

кооперацията направи значителна инвестиция и в модернизиране на нашата 

ремонтна база. Това е особено важно, за да можем да отстраняваме бързо и 

своевременно малки повреди и текущи ремонти. Освен това ние имаме 

дългосрочни договори с доставчиците на машини за извънгаранционно 

обслужване и ремонт на закупената от тях техника.“ 

„За да подпомагаме стопанствата на нашите членове ние извършваме 

различни видове машинни услуги с нашата техника на цени, които са равни на 

производствените разходи, както и отпускаме стоков кредит на членовете чрез 

предоставяне на торове и посевен материал, който те заплащат след прибиране 

на реколтата. Нашата кооперация извършва различни машинни услуги и за 

нечленове, но за тях цената на услугите се калкулира на база пазарни цени на 

региона и услугите за тях се извършват. Приоритет при обслужването имат 

членовете и след тях се извършват услуги за нечленове.“ 
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„За тези членове, които отговарят на условията на купувачите за качество 

на продукцията, кооперацията продава съвместно продукцията. Така 

членовете, въпреки че са малки производители могат да ползват силата на 

кооперацията като голям и утвърден продавач на определени земеделски стоки 

и да получават значително благоприятни цени, които като малки 

индивидуални продавачи никога не биха постигнали.“ 

„За кооперацията е много важно устойчивото развитие на региона в който 

се намират нашите обработваеми земи и ние разбираме нашата главна 

социална роля,“ продължава председателя. „В тази връзка ние се стреми да 

партнираме с кметството и се грижим за намаляване на обезлюдяването на 

региона. Ние поддържаме безплатно сградата и двора на училището, както и 

тези на двете детски градина на територията на кметството. Детските градини 

снабдяваме със закуски, био пчелен мед и плодове на цени на 

производствените разходи. Резултата от тази наша дейност се проявя в това, 

че на наша територия остават да живеят млади семейства и се увеличава 

числеността на децата в градините и на учениците в местното училище. Вече 

имаме и върнали се от гурбет в Испания и Португалия съселяни, които 

започнаха малък собствен бизнес тук или работа в кооперацията. Този разказ 

бе потвърден и кмета на населеното място, който се гордее с тези факти.“ 

„Нашата кооперация отпуска стипендии за студенти от социално слаби 

студенти, които учат в различни университети в страната при договореност с 

тях да започнат работа в кооперацията след завършване на образованието си. 

Миналата година назначихме първия завършил млад колега. Нашата цел е да 

подмладяваме с ускорени темпове нашия управленски персонал, за да можем 

да бъдем по професионално адаптивни към изменящата се бизнес среда и да 

управляваме все по успешно рисковете свързани с това.“ 

 Криминални рискове[2] [3] 

В района на дейността  и масивите на земеделска кооперация 1 са 

заселени постоянно или в определени сезони значителни по големина ромски 

общности, които в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век са 

нанасяли значителни щети на земеделието в региона на населеното място чрез 

кражби както на машинния парк, така и на продукцията, която е още на полето. 

Около година след новоучредяването на земеделска кооперация 1 част от 

членовете на кооперацията предлагат да изпробват нещо различно за борба с 

повсеместните кражби като наемат за целия активен сезон сезонни работници 

от ромските общности. Започнали с 10 сезонни работника от ромски произход 

в момента на интервюто мениджърът сподели че тяхната численост за 2013 и 

2012 г., както и за 2011 г. е около 60 човека. Кражбите са редуцирани до 

минимум на полето, при използването на минимална охрана (4 пъти по малка 

численост отколкото в средата на 90-те години на миналия век). Тя каза 

„ромите, които са при нас, са от тези общности, които където работят не 

пипат”. 
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 Рискове от флуктуация на членската маса и свързаните с нея 

колебания в капитала на кооперацията 

Председателят на кооперацията разказа за изключително интензивна 

конкуренция на пазара на земеделска земя. Собствениците на земя, както тя 

спомена многократно са агресивно ухажвани от различни купувачи, 

предлагащи все по-примамливи оферти. „Членовете на нашата кооперация, в 

качеството им на собственици на земя, са били през последните няколко 

години обект на тези оферти. За момента една много минимална част от тях са 

се подали на тези оферти и са прекратили членството си, взели са земята си 

обратно от кооперацията и са я продали. Естествено тези действия заплашват 

със значителна редукция капитала на кооперацията, в случай че такива 

напускания на кооперацията чрез прекратяване на членството и продажба на 

земя и получаване на дяловия капитал и дивидента, който до момента се 

капитализира при нас, станат масово явление. За момента напускането на 

кооперацията е от членове, които не живеят в населеното място или най-

близките градове, а от такива, живеещи в Южна България или в чужбина. Ние 

оценяваме този риск като особено сериозен и го дискутираме многократно 

както в управителния и контролния съвет на кооперацията, така и на 

последните общи събрания. За управлението на този риск за момента 

използваме следните инструменти: 

 Дейност на кооперацията насочена към възможно по цялостно 

подпомагане на предприятията и домакинството на нашите членове; 

 Стремим се към тяхната все по-голяма удовлетвореност от дейността 

на кооперацията; 

 Разкриване на нови и запазване на настоящите работните места; 

Председателката продължава: „Както Ви казах вече нашата политика 

е да назначаваме на постоянен трудов договор само членове на 

кооперацията, а предимство при сезонните работници имат също 

нашите членове; 

 Закупуване на земя от кооперацията: Нашата кооперация по решение 

на общото събрание от началото на 2010 година е активен играч на 

пазара на земеделска земя в региона. Вече сме закупили повече от 200 

ха.“ 

 

3.2. Описание на земеделска кооперация 2 и рисковете, с които тя се 

сблъсква 

Резултатите от изследването се базират на 190 минутно лице в лице 

интервю с председателя на кооперацията, който едновременно изпълнява и 

длъжността на мениджър на кооперацията. Освен това съм направил лице в 

лице интервю в рамките на 108 минути с заети в земеделска кооперация 2, 

които същевременно са и членове на земеделската кооперацията и заемат 

различни длъжности в управленската и изпълнителска й структура. В 

допълнение на проведените интервюта с вътрешни за земеделската 
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кооперация актьори, реализирах и 30 минутно лице в лице интервю с кмета на 

селото, чиито родители са членове на кооперацията. Той възнамерява скоро да 

придобие също членство в кооперация 2, където е седалището на земеделската 

кооперация 2, както и 50 минутно лице в лице интервю със служители в 

кметството. Съжителство в една и съща сграда на кооперация 2 и кметството 

подпомогна много моето интервю, а също така спомага за бързата 

комуникация и тясно сътрудничество между кооперация и кметство. Кметът 

не е член на кооперацията, но неговите родители са нейни членове и той е 

задълбочено и в детайли запознат с дейността й. Всички от екипа на 

кметството са членове на земеделската кооперация. 

 

Факти и цифри за земеделска кооперация 2 

Земеделска кооперация 2 е учредена през 1993 г с около 600 членове-

основатели със средна възраст 53 години по това време. Както 

председателката, така и кмета, който е чул от родителите си, че е съществувала 

земеделска кооперация в населеното място, не знаят нищо повече за историята 

на предишната кооперация, а и това изобщо не е фокус на кооперация 1. За тях 

наличието на предшественик изобщо не е важно и стойностно. В момента на 

наблюдението тя има членска маса в размер малко над 1600 члена и средна 

възраст около 61 години. Интервюираната членска маса също споделя 

виждането на мениджмънта по отношение на историята на кооперацията и 

тяхната историческа идентичност. Една трета от членовете живеят в момента 

на интервюто в населеното място или близо до землищата на кооперацията. 

Тези членове са предимно самозадоволяващи се или частично 

самозадоволяващи се фермери. Неживеещите в населеното място членове са 

или пенсионери, или наемни работници и предприемачи. Малко над 100 члена 

живеят временно или постоянно извън страната. 

Земеделска кооперация 2 обработва над 3 200 хектара земеделска земя и 

отглежда върху нея зърнено-фуражни и технически култури. От началото 2006 

г. започва мащабна кампания за обновяване на машинния парк. Освен 

растениевъдство, кооперацията се занимава и млечно животновъдство, което 

според разказа на председателката носи загуби, но се финансира от другите 

печеливши кооперативни дейности. 

Рискове в земеделска кооперация 2 и тяхното управление 

 Пазарни и природни рискове 

„Ние познаваме и отчитаме пазарните и природни рискове в нашата 

кооперация“, споделя мениджърката и продължава, посочвайки наличието на 

добри професионалисти членове-заети. Използвайки нашите добри контакти, 

вътре в нашата съюзна и външна мрежа се ориентираме към дългосрочни 

договори с доставчици и купувачи. Нашите връзки ни помагат да няма 

значителни отклонения от договорените условия.  

Нашият климат не е особено благоприятен за земеделие, защото 

температурните отклонения са много големи. Разликата между най-ниски и 
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най-високи температури надвишават 80 градуса. Освен това много често през 

последните 25 години преживяваме много горещи и сухи лета, както и 

градушки и късни пролетни и есенни слани. Следим понякога ежечасно 

прогнозата за времето и се стремим да реагираме своевременно. Освен това тя 

продължава: „Отдавна сме убедени, че е необходимо да застраховаме срещу 

природни рискове. Имаме вече богат опит, но дълго време беше доста горчив, 

заради нелоялни застрахователи. Използвайки нашите кооперативни контакти 

ни беше посочен застраховател, с който вече няколко години работим и сме 

доволни.“  

„Значителни загуби реализираше кооперацията от морално и физически 

амортизираната земеделска техника, с която бяхме принудени да работим. 

Последните четири години имаме специална инвестиционна програма, с която 

вече почти сме закупили необходимата ни техника, защото както и Вие самият 

се убедихте, когато посетихме нашите землища те са значителни и без 

съвременна модерна и високопродуктивна техника, не бихме могли да оцелеем 

на пазара. Тази нова техника ние също застраховаме при вече споменатия 

застраховател.“ 

 Удовлетвореност на членовете 

„За нашите членове ние извършваме различни видове машинни услуги с 

нашата техника на цени, които са равни на производствените разходи.“ 

„Нашата кооперация извършва значителни социални дейности, 

продължава председателя. В тази връзка ние се стреми да партнираме с 

кметството и се грижим за намаляване на обезлюдяването на региона. Ние 

поддържаме безплатно сградата и двора на училището, както и детската 

градина на територията на кметството. Детската градини снабдяваме храни 

произведени в нашата пекарна и стол за хранене, както и с прясно и кисело 

мляко по себестойност или като дарение. За нашите възрастни членове сме 

организирали безплатен обяд в нашия стол, а за тези които живеят по далеч от 

него доставяме храната в по домовете им. Освен това спонсорираме ремонта и 

поддръжката на нашата църква.“ 

 Криминални рискове 

„В района на дейността на кооперацията живее крайно бедно и доста 

застаряло население. Имаме немного трайно заселени роми но през пролетния, 

летния и есенен сезон техният брой се увеличава значително, а с това 

зачестяват много и кражбите. Ние се стремим да намаляваме този риск чрез 

назначаване на постоянна и сезонна охрана. Създаваме все по-добри контакти 

и с полицията и си сътрудничим в опазване на и на реда ж нашето населено 

място. Резултатите ни постоянно се подобряват, но ни предстои още много 

работа. От 2 години имаме и доброволни групи за охрана от нашите членове, 

но тяхната работа не е много ефективна, тъй като са предимно хора на възраст 

около 70-те. В тази ни дейност считам, че държавата можа да помогне много.“ 

 Рискове от флуктуация на членската маса и свързаните с нея 

колебания в капитала на кооперацията 
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Председателят на кооперацията разказва за изключително интензивна 

конкуренция на пазара на земеделска земя. „В нашия район е много активна 

при закупуването на земеделска земя една много голяма фирма. Може би тази 

фирма е едно от най-големите земеделски предприятия в Европейския Съюз. 

Собствениците на земя, както тя споменава многократно, са агресивно 

агитирани с примамливи оферти като от нея, така и от различни други 

купувачи. За момента една много минимална част от нашите членове са се 

подали на тези оферти и са прекратили членството си, взели са земята си от 

кооперацията и са я продали. Използвайки нашите връзки и помощта на 

районния и национален съюз на земеделските кооперации проведохме няколко 

успешни срещи със споменатата голяма аграрна фирма и стигнахме до 

споразумение тя да не оферира в землищата на нашата кооперация.“ 

„Тези оферти застрашават членския състав и капитала на кооперацията 

със значителна редукция. За момента напускането на кооперацията е от 

членове, които не живеят в нашето населено място или в България. Този риск 

е особено сериозен. На Общото събрание взехме решение, получените пари от 

директните плащания да бъдат заделени във фонд за закупуване на земя. Вече 

сме закупили 10 хектара.“ 

„Освен това се стремим към все по-голямо доволство от страна на нашите 

членове, които се стремим освен това да задържим в района и в България. 

Нашата политика е да назначаваме на постоянен и срочен договор 

изключително и само наши членове.“ 

 

4. Дискусия и оценка на риск мениджмънта в изследвани земеделски 

кооперации 

Сравнителният анализ на риск мениджмънта в изследваните земеделски 

кооперации по горепосочените хипотези и определени от мен индикатори е 

даден на таблица 1. 

 
Таблица 1. Сравнение на казусите 

Хипотези Рискове Кооперация 1 – риск 

мениджмънт 

Кооперация 2 – риск 

мениджмънт 

Земеделските 

кооперации 

познават 

традиционните 

рискове, 

свързани с 

тяхната 

дейност и 

търсят 

постоянно нови 

и иновативни 

решения за 

Природни  1. Застраховане 

2. Близък контакт, 

често ежечасно 

сътрудничество и 

изграждане на доверие 

с метеорологични 

станции 

3. Наблюдение на 

място на изменение на 

времето в периоди на 

бързи изменения 

1. Застраховане 

2. Контакт с 

метеорологични 

станции 



91 

 

тяхното 

управление 

 Пазарни 1. Диверсификация на 

производство 

2. Дългосрочни 

договори с доставчици 

и купувачи 

3. Доверие между 

кооперация и 

доставчици и 

купувачи 

4. Бизнес с лидерите 

на пазара 

5. Взаимно изгоден 

бизнес 

6. Нова, модерна и 

високопродуктивна 

техника 

7. Дългосрочни 

договори и доверие с 

търговци на техника 

8. Подмладяване и 

професионализиране 

на мениджмънта 

9. Модернизиране на 

ремонта база 

1. Дългосрочни 

договори с доставчици 

и купувачи 

2. Нова, модерна и 

високопродуктивна 

техника 

3. Дългосрочни 

договори и доверие с 

търговци на техника 

4. Подмладяване и 

професионализиране 

на мениджмънта 

 Криминални 1.Ежегодно 

назначаване на роми за 

дълъг период като 

сезонни работници 

2.Минимална охрана 

3. Застраховане 

1. Значителна охрана 

(дори въоръжена) в 

рамките на сезона за 

растителна продукция 

2. Ежегодна  охрана за 

техника, животни и 

сграден фонд 

3. Застраховане 

4. Взаимодействие с 

полиция 

 Публични 1. Тясно коопериране 

и подпомагане на 

общината 

1. Тясно коопериране и 

подпомагане на 

общината 

  2. Стремеж за 

развитие на региона, в 

който е ситуирано 

землището и 

намаляване на 

миграцията 

2. Участие в правенето 

на политиката на 

региона 
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Познаването на 

специфично 

кооперативнит

е рискове 

варира 

значително 

между 

отделните 

земеделски 

кооперации, 

което има 

пряко влияние 

върху 

дейността им 

като бизнес 

структура от 

една страна и 

като социална 

структура 

насочена към 

подпомагане на 

предприятията 

и 

домакинствата 

на техните 

членове 

Флуктуация 

на членска 

маса 

1. Фокусиране върху 

традицията 

2. Подмладяване на 

членска маса 

3. Активни членове 

4. Всеобхватно 

подпомагане на 

домакинствата и 

предприятията на 

членовете 

5. Удовлетвореност на 

членовете от дейност 

на кооперация 

6. Увеличаване на 

работните места и 

100% членове-заети 

1.100% членове-заети 

 

 Флуктуация 

на капитал на 

кооперация 

1. Лоялни членове 

2. Доволни членове 

3. Минимизиране на 

прекратяване на 

членството 

4. Закупуване на земя 

1. Доволни членове 

2. Закупуване на земя 

Източник: Собствена таблица 

 

Данните от предходната таблица недвусмислено валидират и двете 

формулирани хипотези. Кооперациите познават рисковете и в тази връзка те 

постоянно търсят различни инструменти, методи, модели и стратегии (в 

значителна степен иновативни) за техния успешен мениджмънт. Значителна 

роля има дългогодишният опит на мениджмънта на кооперациите и тяхната 

кооперативна мрежа. 

Кооперациите, въпреки че са доста еднородни и работещи при доста 

сходни условия, използват много различни инструменти, методи, модели и 

стратегии за успешен риск мениджмънт. 
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5. Заключение 

Изследваните земеделски кооперации са конфронтирани от значителен 

брой и видове рискове. Тези рискове стават все по-ясно идентифицируеми за 

тях в хода на развитието им. Те задълбочават перманентно знанията си за тях 

и търсят както стандартизирани, така и иновативни инструменти, методи, 

модели и стратегии за успешен риск мениджмънт. Изследването открои 

значителни различия при използваните инструменти, методи, модели и 

стратегии за риск мениджмънт в двете кооперации, особено в частта на 

специфично кооперативните рискове, което дава значителни предимства на 

кооперация 1 в сравнение с кооперация 2 и прави значително по-

жизнеспособна кооперация 1. 

Фокусирането върху традицията в кооперация 1 се оказва изключително 

успешна стратегия за запазване на членската маса, което с свързано с 

минимизиране на флуктуацията на капитал на кооперацията. Тази стратегия 

постига и увеличаване на броя на членовете, ситуация, която в почти всички 

кооперации е в обратната посока (към намаляване) и би могла да бъде 

популяризирана в кооперативната земеделска мрежа. 
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Abstract. In the paper are clarified the nature and specifics of the main concepts of the 

organization, management and problem. The purpose of  this report is to present the results of 

an research and analysis of organizational and management’s  problems of Bulgarian mobile 

operators. The problems of organization and management in telecommunications are 

systematized by literature review. Identification of problems of mobile operators are made on 

the based the opinion of individual and business customers. Based on the results of surveys 

among consumers are determined  the key problems of  operators. Also the results of 

interviews with employees and managers from the “front offices” of mobile operators are 

presented. Key management’s  problems of  mobile operators are ranged from employees and 

managers by applying the method of the Borda. 

Keywords: mobile operators, problems, management, organization, method of the Borda. 

 

1. Въведение 

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване на 

относителния дял на услугите в икономиката. В началото на 21 век около 70% 

от Брутния вътрешен продукт (БВП) на развитите страни се създава в сектора 

на услугите. По темпове на растеж (около 16% годишно) секторът на услугите 

е на първо място, следван от търговията [1, 2]. 

В нашата страна в унисон със световната тенденция дела на услугите в 

БВП е 64,1% [3]. За нарастване дела на услугите в БВП голям принос имат 

бързо развиващите се телекомуникационни услуги в т.ч. мобилни услуги, 

предлагани от операторите. Последните функционират в изключително 

динамична конкурентна среда и техния просперитет зависи от ефективността 

на управлението. От своя страна управленския процес е свързан с 

разрешаването на специфични проблеми, характерни за сферата на 

телекомуникациите. Идентифицирането на проблемите на организацията и 

управлението на българските мобилни оператори е важна основа за 

формулирането и разработването на концепции и стратегии за тяхното 

управление в съответствие с най – добрите практики. Настоящето изследване 

е актуално с оглед получаване на информация за проблемите на организацията 
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и управлението на мобилните оператори в страната. Анализът и оценката на 

резултатите от емпиричното изследване ще дадат възможност на базата на 

диагностициране на състоянието на управление на мобилните оператори да се 

очертаят насоките и перспективите за усъвършенстване.    

В тази връзка целта на настоящия доклад е да се представят резултати от 

изследване и анализиране на организационни и управленски проблеми на 

българските мобилни оператори. 

За изпълнение на целта са формулирани следните задачи: 1) прецизиране 

на използвания понятиен апарат чрез изясняване на ключови понятия; 2) 

представяне на основните методически положения на изследването; 3) 

идентифициране на проблемите на организацията и управлението на 

мобилните оператори. 
 

2. Изследване на проблемите на организацията и управлението на 

мобилните оператори 
 

a. Организации за телекомуникационни услуги 

В многобройните литературни източници дефинирането на понятието 

„организация“ е направено от различни гледни точки. То може да се дефинира 

от три гледни точки като процес (функция), система (организация) и 

състояние. Богатството в мненията на отделните автори показва големия 

интерес към въпросите, свързани с природата на организацията и нейното 

значение. По своята същност „организацията на управлението е резултат от 

организационно проектиране в предприятието, т.е. постигане на определено 

съчетаване и съединяване в пространството и времето на личните и 

веществени елементи на управляваната подсистема“ [4].  

При разглеждането на организацията в посоченото по-горе значение, тя 

се реализира като една от основните функции на управленския процес, а 

именно организиране.  

От гледна точка на системния подход, който намира широко приложение 

при управлението на услугите, организацията  може да се определи като: 

отворена система, обединяваща усилията на група от хора, снабдени с 

необходимите ресурси за постигане на определени цели, разпределени и 

координирани чрез структура, направлявана и контролирана от управление [5]. 

Понятието „система” се дефинира сравнително пълно и кратко като 

съвкупност от елементи, които са свързани и функционират като едно цяло, за 

да се постигне предварително определена цел. Всяка система функционира в 

определена външна среда, която оказва влияние върху системата, но в същото 

време и системата й влияе. Взаимодействието с външната среда се 

осъществява посредством „вход” по отношение на получаваните ресурси и 

„изход” по отношение на предлаганите стоки или услуги. Вътре в системата се 

извършват разнообразни трансформационни процеси върху ресурсите. 
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Следователно всяка система се състои от вход, процес/и и изход. Концепцията 

на всяка система се описва най – добре чрез т. нар. „IPO + S Модел” (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Схема на модела IPO + S 

 

Според визирания модел на входа на системата постъпват различни 

видове ресурси (човешки, материални, финансови, информационни ресурси и 

др.), които са необходими за трансформационния (производствения) процес. 

Следващият елемент на модела е звеното, в което се обработват получените 

ресурси. Процесът на обработка е специфичен за всяко предприятие и се 

предопределя от техническите и технологичните възможности на всяка 

организация, а също и от уменията на нейните мениджъри. В резултат на 

действието на тези две звена на изхода се получават произведените стоки и 

услуги. Четвъртият елемент е склада за съхранение на ресурсите и/или 

произведената продукция, но той е характерен за материалното производство 

и рядко се среща при услугите. Изключително важна е т. нар. „обратна връзка” 

в модела, чрез която са свързани елементите „вход – процес - изход” и се 

получава информация за резултатите от производствената дейност. 

Разглеждането на модела е важно с оглед изясняване същността на 

операционната система, която е централно (основно) звено за всяко 

предприятие, в което се извършват действия по преобразуване на получените 

от външната среда ресурси и предаването на резултатите (стоки и услуги) на 

същата външна среда. 

За реализирането на операционната функция в операционната система 

(пълната система на трансформационна дейност на предприятието) са 

обективно необходими три подсистеми (фиг. 2):   

 Преработваща (основна), в която се извършват дейности по 

непосредствена трансформация на входните величини в изходни 

резултати (основни операции); 

 Обслужваща, която не е свързана пряко с трансформационния процес, 

но изпълнява всички необходими функции по осигуряване на 

правилното му протичане (обслужващи и спомагателни операции); 

 Управленска, която получава информация от вътрешната и външната 

среда за състоянието на горните две подсистеми, обработва я и дава 

указания (решения) за коригиращи въздействия, ако те не работят 

според плана (мениджърски операции) [3]. 
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Прилагането на визираната принципна схема на операционна система на 

предприятието за услуги трябва да бъде съобразено със спецификата на 

телекомуникационните услуги в т.ч. мобилни услуги.  

 

 
Фиг. 2. Принципна схема на операционната система на предприятието за услуги 

Източник: Недялков, 2012 
 

Според функционалния подход организирането е основна управленска 

функция. Някои автори смятат, че “организирането като основна функция на 

управлението включва действия по самото конструиране на стопанската 

единица, формиране на управляващата и управляваната система, както и на 

техните подсистеми и на основните елементи на тези подсистеми“ [7]. 

Терминът „организация“ може да се дефинира и като състояние. Известно 

е, че като състояние, организацията е вътрешно присъща на всяка система и 

намира израз в нейната организираност, т.е. определена степен на 

подреденост. Следователно може да се направи извод, че организираността  

характеризира състоянието на управление на всяка фирма. 

От друга гледна точка, допълваща изложените по-горе разбирания за 

понятието, организацията се дефинира като предприятие, което притежава 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения и извършва дейност 

насочена към постигане на стопански цели.  

В пазарните процеси всяка фирма участва чрез извършваната от нея 

стопанска дейност. Резултат от стопанската дейност е стоката, която 

организацията предлага на пазара и чието търсене и реализация е свързано с 

наличието и степента на задоволяване на потребностите от нея. Стоките на 

мобилните оператори са с характер на обслужваща дейност, но има случаи, в 

които услугите се предлагат с допълващ продукт (телефон, таблет, смартфон 

и т.н.) и тогава имаме веществено – енергетичен характер на предлаганите 

стоки. 

От изложеното по-горе може да се обобщи, че определенията на 

понятието „организация“ в специализираната научна литература са много и 

трудно могат практически да бъдат обхванати всички. Прави впечатление, 
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обаче, че в многобройните дефиниции организацията се разглежда като процес 

(функция),  система (организация) и състояние. 

Организациите се класифицират въз основа на различни критерии, които 

са систематизирани и обобщени по следния начин: вид и характер на 

извършваната стопанска дейност, вид на собствеността на фирмата, 

принадлежност на капитала, правна форма и мащаб на дейността.  
На базата на посочените по – горе критерии българските мобилни 

оператори могат да бъдат класифицирани като: телекомуникационни 

организации, чуждестранни фирми, частни организации с правен статут на 

Еднолично акционерно дружество (ЕАД) и големи организации.  

Под понятието „мобилен оператор” се разбира организация, която 

предоставя телекомуникационни услуги чрез безжична технология или 

наземни връзки. Най – разпространените стандарти, чрез които се предоставят 

мобилни гласови телефонни услуги чрез мрежи са: GSM (Global System for 

Mobile communication), GPRS (Genaral Packet Radio Services), UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications Services), WiMAX (Worldwide Interoperability for 

Microwave Access) и LTE (Long-Term Evolution). В България лицензии да 

използват визираните по-горе стандарти имат „Мобилтел” ЕАД, „Теленор 

Бъгария” ЕАД и „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, които 

реално предоставят услуги на потребителите. Към края на 2014г. и трите 

оператора имат покритие по територия по стандарт GSM близо 100%, а по 

стандарт UMTS между 92 и 99% [8]. 
 

b. Управление в сферата на телекомуникациите 

Ефективното управлението се превръща във фактор за успех и 

просперитет на днешните предприятия, които функционират в условия на 

засилена конкуренция в глобален мащаб, динамично променяща се 

обкръжаваща среда и непрекъснато повишаване на изискванията на 

потребителите. 

В специализираната научната литература съществува полемика по 

отношение на дефинирането на понятието управление “няма дефиниция за 

управлението, която да удовлетвори всички специалисти и всички гледни 

точки“ [6]. В настоящият труд са разгледани най-популярните дефиниции в 

нашата и чуждестранната литература.  

По своята същност  „процесът на управление представлява целенасочено 

въздействие на управляващата система върху управляваната система“ [7]. 

Редица автори подчертават, че управлението се разглежда като 

реализация на управленски функции. Специалистите се обединяват около 

мнението, че основните управленски функции са планиране, организиране, 

мотивиране и контролиране. На базата на горното разбиране е формулирано 

следното определение за управление „процес на планиране, организация, 

мотивация и контрол, необходим за формулиране и постигане на целите на 

организацията“ [9]. Посочените дефиниции могат да се допълнят с 
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дефиницията, която разглежда управлението като „процес на непрекъснато 

интегриране на ресурсите и задачите за постигане на определени 

организационни цели“ [10]. 

Според П. Дракър управлението – това е особен вид дейност, която 

превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и 

производствена група [11]. В този контекст друга група изследователи 

определят мениджмънта като процес, при който един или повече индивиди 

координират дейността на останалите с цел да постигнат резултати, които е 

невъзможно да бъдат постигнати от всеки, ако действа сам [12]. 

Следователно съществуват множество определения за управлението, 

отразяващи  сходни и общи възгледи на авторите, които използват различни 

начини за описване на съдържанието на понятието. Това се потвърждава и от 

факта, че множеството определения за понятието могат да бъдат 

систематизирани и разглеждани в зависимост от подхода на управлението -  

системен, функционално – структурен и процесуален. 

В заключение на базата на разглежданите дефиниции може да се обобщи, 

че управлението е изключително важна дейност, от чието ефективно 

изпълнение зависи просперитета на всяко предприятие. В настоящата работа 

състоянието и проблемите на управлението се предопределят и проявяват при 

реализирането му като система. 
 

c. Проблеми на организацията и управлението в сферата на 

телекомуникациите  

В условията на глобализация и засилваща се конкуренция е необходимо 

да се познават организационните и управленски проблеми и да се търсят 

оптимални решения за тяхното разрешаване с оглед повишаване 

ефективността на управлението на предприятията. 

Развитието на всяка фирма се характеризира с конкретни особености, 

които трябва да бъдат отчетени при разрешаването на даден проблем, но също 

така трябва да се има предвид, че доброто управление и организация се 

изграждат на основата на общи управленски принципи. Именно поради тази 

причина се обуславя необходимостта да бъдат проучени и анализирани 

проблемите на организацията и управлението на предприятията, за да могат 

бързо и лесно да се идентифицират и да се търсят варианти за тяхното 

отстраняване в съответствие с най-добрите практики.  

Понятието проблем се дефинира като възникване на нерегламентирано 

отклонение на стопанските (или управленските) процеси от нормалния, 

очаквания начин на тяхното осъществяване или откриването на по-добри 

възможности за тяхното изпълнение [13, 14]. 

Редица автори подчертават, че управленските решенията се вземат при 

наличието на проблемни ситуации и определят идентифицирането на 

проблема като много важен етап в процеса на вземане на решения.  
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Според едно съвременно изследване, което се основава на посочени от П. 

Ганчев [13,14] признаци за класифициране на проблемите в организациите, 

проблемите при управлението на телекомуникационни предприятия, които са 

описани в българската и чуждестранната литература са систематизирани по 

следния начин: проблеми на мениджмънта според общите функции на 

управление; проблеми на мениджмънта според характера на дейността в 

предприятието; проблеми на мениджмънта според бизнес процесите в eTOM 

модела [15]. 

Съгласно направения литературен преглед се констатира, че в 

съществуващите изследвания, свързани с проблематиката по управление на 

телекомуникационни предприятия се дискутират проблеми като: 

потребителска удовлетвореност [15, 16, 17, 18, 19], качество на обслужване 

[20, 21, 22, 23, 24], потребителска лоялност [25, 26, 27, 28, 29] и т.н. Тези 

актуални проблеми намират отражение в изследванията на редица автори, като 

чуждестранни, така и български, но липсва цялостно изследване, което да 

предложи методика за проучване на съществуващите проблеми на 

организацията и управлението на мобилните оператори. 
 

3. Методически положения при изследване на организационните и 

управленски проблеми на мобилните оператори 

Основните методически положения при провеждане на настоящето 

изследване са следните: 

 обект на изследване - мобилните оператори в България, а предмет на 

изследване - техните организационни и управленски проблеми; 

 идентифициране на проблемите на организацията и управлението 

на мобилните оператори от три различни гледни точки – на индивидуалните 

потребители, на бизнес клиентите и на служители и/или мениджъри от „фронт 

офисите”; 

 методи на изследване – допитване чрез анкетна карта и интервю. 

Предвижда се мнението на клиентите (индивидуални и бизнес) да бъде 

проучено чрез онлайн анкети, разработени и администрирани чрез интернет 

базирана система Survey Gismo. Мнението на представителите на мобилните 

оператори от произволно избрани офиси от три града, разположени на 

територията на югозападна България, които са представители на малък, среден 

и голям град ще бъде проучено чрез интервю. 

 обем на извадката – към края на 2014г. населението на страната, по 

данни на Националния статистически институт е N = 7 202 198 души т.е. 

генералната съвкупност на индивидуалните потребители, а на бизнес 

клиентите е N = 383 905 предприятия. 

Според апарата на математическата статистика при ниво на значимост 

α=0.01 и пределно допустима грешка ε=0.10 минималния обем на извадките 

трябва да бъде съответно: 166 индивидуални потребители и 166 бизнес 

клиенти. 
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 обработка, анализ и интерпретация на резултатите 

В анкетната карта за проучване мнението на потребителите са 

формулирани 13 проблема на организацията и управлението на мобилните 

оператори. При тяхното дефиниране е ползвана информация от годишните 

доклади на КРС. Предвидено е да се степенуват посочените от респондентите 

проблеми, които те са имали при взаимоотношенията си с мобилните 

оператори чрез използване на числова скала, като с 1 се означава най-важният 

и т.н.  

Идентифицирането и ранжирането по значимост на управленските 

проблеми може да бъде извършено чрез прилагането метода на точкова 

оценка, при който проблемът с най – голям общ брой точки се нарежда на 

първо място, следван от проблемите с намаляващ общ брой точки. Общият 

брой точки е сума от произведението на брой потребители и точките, с които 

се оценяват съответните рангови позиции, като първата рангова позиция 

получава най-много точки и постепенно намаляват броя на точките. 

Въпросникът за провеждане на интервюта със служители и/или 

мениджъри включва няколко въпроса насочени към получаване на 

информация относно проблемите. Респондентите трябва да посочат най – 

често срещани проблеми поради, които индивидуалните и бизнес 

потребителите подават жалби (оплаквания). Идентифицираните ключови 

проблеми от предходните две проучвания на индивидуални и бизнес 

потребители трябва да бъдат ранжирани от обслужващия персонал по 

значимост. За целта е използвана 7 степенна скала на Ликерт със следното 

етикиране: 1 - изключително силно, 2 - силно, 3 -  по-скоро силно, 4 -  умерено, 

5 -  по-скоро слабо, 6 -  слабо и 7 -  изключително слабо. 

За да се ранжират по значимост проблемите според мнението на 

служителите и/или мениджърите от обслужващите офиси на мобилните 

оператори може да се използва и метода на Борда, съгласно който, ако се 

ранжират N показателя, ранжираният на последно място не получава точки. 

Показателят на предпоследно място получава 1 точка. Процесът на точкуване 

продължава до даването на N-1 точки на показателя, който е поставен на първо 

място. Съгласно правилото на Борда най-значим е показателят с най-висок 

сумарен брой точки [30]. 

4. Резултати от изследването 

През периода 2014 – 2015г. бяха проведени емпирични проучвания сред 

индивидуални и бизнес потребители на мобилните оператори с цел проучване 

на тяхното мнение относно проблемите. Съгласно методиката на изследването 

бяха изпратени онлайн анкети на 1250 индивидуални потребители и 4410 

бизнес потребители. Броят на върнатите и валидни анкети при частните 

клиенти е 228, а при бизнес клиентите 204. Формирането на извадките е според 

„отзовалите се” респонденти. 

На базата на резултатите от обработката на анкетните карти са 

констатирани ключовите проблеми на мобилните оператори (таблица 1). 
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Таблица 1. Ранжиране на проблемите на мобилните оператори по степен на 

значимост от потребителите 

С
те

п
ен

 н
а 

зн
ач

и
м

о
ст

 
Ранжиране на проблемите от 

индивидуалните потребители 

Ранжиране на проблемите от 

бизнес потребителите 

1 
високи цени на предлаганите 

услуги  (a) 

технически проблеми (покритие 

на мрежата, качество на връзката, 

кабелни повреди и др.) (c) 

2 некоректност при изготвянето на 

сметката (начисляване на суми в 

сметката за несъзнателно 

ползване на услуги /мобилен 

интернет/, грешки при сметки и 

др.) (b)  

некоректност при изготвянето на 

сметката (начисляване на суми в 

сметката за несъзнателно 

ползване на услуги /мобилен 

интернет/, грешки при сметки и 

др.) (b) 

3 технически проблеми (покритие 

на мрежата, качество на връзката, 

кабелни повреди и др.) (c) 

високи цени на предлаганите 

услуги; (a) 

4 некоректност при изготвянето и 

подновяването на договор (d) 
нелоялни търговски практики (e) 

5 нелоялни търговски практики (e) ниско качество на предлаганите 

услуги (разговори, изпращане на 

съобщение – sms, mms, предаване 

на данни, роуминг, мобилен 

интернет, телевизия, радио и др.) 

(f) 

6 получаване на нежелателни 

реклами/търговски съобщения (g) 

некоректност при изготвянето и 

подновяването на договор (d) 

 

В резултат на направените анкетни проучвания сред индивидуалните и 

бизнес потребителите се констатира сходство в мнението им по отношение на 

проблемите на операторите. Прави впечатление, че идентифицираните 

проблеми имат различна степен на значимост за двете групи потребители. 

Например: частните клиенти са по-чувствителни към цената на предлаганите 

услуги и ранжират проблема, свързан с високи цени на услугите на първо 

място, докато бизнес потребителите поставят по-голям акцент на 

обслужването и качеството на услугите и затова при  тях на първо място по 

важност са техническите проблеми. Проблеми като некоректно изготвяне или 

подновяване на договора на абоната и нелоялни търговски практики са важни 

както за индивидуалните, така и за бизнес потребителите, но с различна степен 

на значимост. 

В обхвата на проучването на служители и/или мениджъри от мобилните 

оператори са включени 21 представители, които са от различни обслужващи 

офиси, разположени на територията на три града от югозападна България. 

Кратерите за избор на градове, в които да се интервюират служители от „фронт 

офисите” на мобилните оператори са: наличието на офиси на мобилните 
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оператори в тези градове и класифицирането им като малък, среден и голям 

град по показателя брой жители.  

През периода 2015г. – 2016г.  бяха посетени над 65 „фронт офиси” на 

мобилните оператори.  Голяма част от работещите в тях отказваха да бъдат 

интервюирани с аргумент, че не могат да предоставят конфиденциална 

информация. Разпределението на интервюираните е: М-тел – 10 

интервюирани от голям град, Теленор – 4 интервюирани в т.ч. 2 от голям град, 

1 от среден град и 1 от малък град, Виваком – 7 интервюирани в т.ч. 3 от голям 

град, 3 от среден град и 1 от малък град. 
 

Таблица 2. Проблеми на мобилните оператори, според мнението на служителите  
проблеми Индивидуални потребители Бизнес потребители 

 М-тел Теленор Виваком М-тел Теленор Виваком 

 ниско качество на предлаганите 

услуги (разговори, изпращане на 

съобщение – sms, mms, предаване 

на данни, роуминг, мобилен 

интернет, телевизия, радио и др.); 

7.41% 20% 5.26% 3.51% 0% 7.69% 

ниско качество на предлаганите 

продукти (телефони, таблети, 

смартфони, лаптопи, компютри и 

др.); 

0% 0% 10.53% 7.14% 0% 7.69% 

 технически проблеми (покритие 

на мрежата, качество на връзката, 

кабелни повреди и др.); 

18.5% 20% 31.58% 17.8% 50% 11.54% 

бюрократични трудности при 

смяна на оператор и запазване на 

телефонния номер; 

7.41% 0% 5.26% 7.14% 0% 11.54% 

качество на предоставяната 

информация; 
14.8% 0% 10.53% 10.7% 0% 7.69% 

високи цени на предлаганите 

услуги; 
3.70% 0% 5.26% 3.57% 0% 7.69% 

високи цени на предлаганите 

продукти; 
0% 0% 0% 0% 0% 3.85% 

малък асортимент на 

предлаганите услуги; 
0% 0% 0% 3.57% 0% 3.85% 

малък асортимент на 

предлаганите продукти; 
0% 0% 0% 3.57% 0% 3.85% 

некоректност при изготвянето на 

сметката (начисляване на суми в 

сметката за несъзнателно 

ползване на услуги /мобилен 

интернет/, грешки при сметки и 

др.) 

22.2% 0% 10.53% 3.57% 0% 7.69% 

получаване на нежелателни 

рекламни / търговски съобщения; 
11.1% 60% 10.53% 14.2% 0% 3.85% 

некоректност при изготвянето и 

подновяването на договор; 
3.70% 0% 5.26% 10.7% 0% 19.23% 

нелоялни търговски практики; 11.1% 0% 5.26% 14.2% 0% 3.85% 

друго 0% 0% 0% 0% 50% 0% 

 

От изложените в таблица 2 данни могат да се направят следните изводи:  

 при индивидуалните потребители най - срещани са техническите 

проблеми и получаване на нежелани рекламни/търговски съобщения, които се 
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наблюдават при трите мобилни оператора. Следвани от некоректно изготвяне 

на сметката и качество на предоставяната информация, които се наблюдават 

при лидера на пазара на мобилни услуги – М-тел и при Виваком.  

 при бизнес потребителите най - срещани са техническите проблеми, 

наблюдавани и при трите оператора, следвани от некоректност при 

изготвянето и подновяването на договора, наблюдаван при М-тел и Виваком. 

Чрез сравнителен анализ на резултатите относно ранжирането на 

проблемите от потребителите може да се обобщи, че служителите от 

мобилните оператори са на различно мнение по отношение на проблема, 

свързан с високи цени на предлаганите услуги. Друго разминаване се 

наблюдава при индивидуалните потребители по отношение некоректност при 

изготвянето и подновяването на договора и нелоялни търговски практики, 

последните се посочват само от служителите на М-тел. При бизнес 

потребителите има разминаване във вижданията по отношение на проблемите: 

ниско качество на предлаганите услуги, некоректност при изготвянето на 

сметката и нелоялни търговски практики, като последните са посочени 

единствено от служителите на М-тел. В таблица 1 са посочени ключови 

управленски проблеми на операторите, според потребителите. Служителите от 

мобилните оператори са ранжирали по значимост визираните проблеми от 

степен 1 - изключително силно до степен 7 – изключително слабо. Обобщената 

информация е представена чрез честотна матрица (Таблица 3). Тя показва, 

колко респонденти поставят всеки от проблемите (a, b, c, d, e, f, g) на седемте 

места на ранжиране и точките, с които всяка рангова позиция се оценява. 

Сумата по редове и колони винаги трябва да е равна на броя на респондентите 

(в случая 21). 
 

Таблица 3. Честотна матрица на проблемите на мобилните оператори 

Ранг 

показатели   

а b с d e f g точки 

Първи ранг 1 6 4 3 2 1 4 6 

Втори ранг 1 5 3 4 3 1 4 5 

Трети ранг 2 4 3 3 5 2 2 4 

Четвърти ранг 2 3 2 4 3 7 0 3 

Пети ранг 3 1 2 2 5 4 4 2 

Шести ранг 6 1 4 4 1 3 2 1 

Седми ранг 6 1 3 1 2 3 5 0 

 

След прилагане на правилото на Борда се получават следните резултати: 

a= 6+3.2+2.3+2.4+5+6= 35 точки; b= 1+2+3.3+4.4+5.5+6.6= 89 точки; c= 

4+2.2+2.3+3.4+3.5+4.6= 65 точки; d= 4+2.2+4.3+3.4+4.5+3.6= 70 точки; e= 

1+5.2+3.3+5.4+3.5+2.6= 67 точки; f= 3+4.2+7.3+2.4+5+6= 51 точки; g= 

2+4.2+0+2.4+4.5+4.6= 62 точки. 

Както се вижда от получените резултати, най – голяма значимост има 

проблем b (89 точки), следван от проблеми d (70 точки) и e (67 точки). 
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Тегловните коефициенти на проблемите (a, b, c, d, e, f, g) се изчисляват 

чрез нормализиране по формулата (1): 

 

 

(1) 
 

където: wi – тегловен коефициент на i – тия проблем, pi – получени точки на i 

– тия проблем, N – брой ранжирани проблеми. В конкретния пример за 

проблемите (a, b, c, d, e, f, g) се получават следните тегловни коефициенти: 

wa = 35/439 = 0,08; wb = 89/439 = 0,20; wc = 65/439 = 0,15; wd = 70/439 = 0,16; we 

= 67/439 = 0,15; wf = 51/439 = 0,12 и wg= 62/439 = 0,14. 

Най–значим проблем на мобилните оператори според обслужващия 

персонал е некоректност при изготвянето на сметката на потребителите, 

следван от нелоялни търговски практики,  некоректност при изготвянето и 

подновяването на договор, технически проблеми и получаване на нежелателни 

реклами/търговски съобщения. 
 

5. Заключение 

В резултат на горе изложеното могат да се формулират следните изводи: 

(1) прецизиран е използвания понятиен апарат като е изяснена същността на 

понятията организация, управление и проблем; 

(2) описани са основните методически положения, които регламентират 

провеждането на емпирично изследване на проблемите на организацията и 

управлението на мобилните оператори; 

(3) идентифицирани са организационните и управленските проблеми на 

операторите в резултат на провеждане на проучвания сред индивидуалните 

потребители, бизнес клиентите и служителите/мениджърите от „фронт 

офисите” на телекомуникационните предприятия (мобилните оператори). 
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Abstract. In this report are classified and analyzed the stages in the cycle of management 

decision making, and is proposed an appropriate practical and applied set of tools. A study on 

the ways for decision making in the business sector is carried out. The results are compared 

to formulated conclusions and summaries from the review of the specialized literature and 

identified possible areas to look for improving the quality of the decisions made.  It was found 

that most critical for the quality of decision making are the stages – formulating the problem, 

development and evaluation of alternatives. 

Keywords: management decision, management, cycle of the management decision, 

assessment.   

 

1. Въведение 

Управлението на бизнес организациите е силно зависимо от качеството на 

вземаните управленски решения. Това извежда на преден план 

необходимостта от познаване на етапите в цикъла на вземане на управленско 

решение, както и от умението за анализ и диагностика на средата в контекста 

на обезпечаване на тяхната резултатност. Именно това определя целта на 

настоящия доклад – систематизиране и анализ на инструментариум за вземане 

на управленски решения и апробирането му в практиката. За обект на 

изследване са избрани бизнес организации, позиционирани на територията на 

община Варна. Предмет на изследването е начина на вземане на управленски 

решения в контекста на познатия за литературата управленски 

инструментариум и етапите/ областите, които са критични за качеството на  

вземаните управленски решения.  

В настоящата разработка са разгледани въпроси, свързани с: 

 Цикъл на вземане на решение и критерии за оценка на взетите 

решения. 

 Инструментариум за вземане на решение по фази от цикъла на 

вземане на решение. 

 Процес на вземане на управленски решения в бизнес организации – 

систематизирани резултати от проведено проучване. 
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2. Цикъл на управленското решение. Инструментариум за вземане на 

управленски решения 
Управленското решение е свързано с противодействие на проблемна 

ситуация или с оползотворяването на идентифицирана възможност за развитие 

на бизнес организация. В специализираната литература няма единно разбиране 

относно последователността от етапи в цикъла на управленското решение [1, 

2, 3].  

В настоящата разработката е възприето следното разбиране за цикъл на 

управленското решение, илюстрирано във фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Цикъл на управленското решение 

 

Посочената фигура показва последователността от етапи, които следва да 

се реализират от оправомощените в бизнес организацията при вземането на 

управленско решение.  

За онагледяване и подпомагане на практическата реализация на цикъла за 

вземане на управленско решение могат да се използват следните таблици [4] 

(таблица 1, 3, 4, 5). 

 
Таблица 1. Съществуващи проблеми в процеса на вземане на решение 

Проблеми 
Последици за 

дейността 
Последствия Спешност 

1. Описват се 

последиците, 

Експертна оценка от 1 

до10 

Експертна оценка от 1 

до10 2. 

Дефиниране на 

проблема 

Възникване на 

проблема 

Узнаване за 

проблема 

Осъзнаване на 

проблема 

Изследване и 

анализ на проблема 

Осигуряване на информация за 

същността на проблема 

Съпоставяне на проблема с 

целите на организацията 

Идентифициране на 

ограничителни условия за 

разработването на алтернативи Разработване на 

алтернативи 

Избор на 

алтернатива  

Формулиране на решението  

Използване на различни 

методи за генериране на 

алтернативи 

Съпоставка на 

алтернативите с 

критериите за избор 
Внедряване на 

решението  

Разработване на програма 

Определяне на ресурси и срокове  

Създаване на условия за 

внедряване на решението  
Оценка и обратна 

връзка  
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….. желателно е да 

се използват 

количествени 

оценки 

1–абсолютно незначими 

последствия 

10 – много значими 

последствия 

1 – ниска степен на 

неотложност 

10 – висока степен на 

неотложност 

 

Използването на таблица 1 дава възможност на ръководството на бизнес 

организацията да систематизира водещите си проблеми, да ги оцени, ранжира 

и приоритизира. Така става възможно идентифицирането на най-спешните и 

следователно – неотложни за решаване проблеми. 

Тази таблица би могла да се адаптира и за идентифициране на проблеми, 

конкретно свързани с изпълнението на предварително дефинирана цел. В този 

смисъл, проблемите, които подлежат на анализиране, имат отношение основно 

към целта, която трябва да се постигне. Това позволява и използването и в 

процеса на целеполагане, а не само в процеса на вземане на управленско 

решение. 

Разработването на алтернативите за отстраняване на проблема, зависи от 

вида на проблема. Възможността да се идентифицират целите, вариантите и 

ресурсите на дефинираните проблеми, определя и техните видове – 

структурирани, добре структурирани, слабо структурирани, неструктурирани. 

Именно вида на проблема е от решаващо значение при избора на методите за 

неговото разрешаване. Най-общо методите биват количествени и евристични. 

Първите обичайно се използват за разрешаване на стандартни и добре 

структурирани проблеми и имат частично приложение при слабо 

структурираните проблеми. За решаването на такива проблеми се използва 

математически инструментариум. Евристичните методи се използват при 

отстраняването на неструктурирани и слабо структурирани проблеми. 

Част от евристичните методи, които са подходящи за генериране на идеи 

са посочени в таблица 2 [5]. 

 
Таблица 2. Евристични методи за генериране на идеи 

Метод Характеристика 
Граници на 

приложение 

Морфологичен 

анализ 

Приложението му изисква да се 

определят параметрите за отстраняване 

на възникнал проблем (решаване на 

поставена задача) и възможните 

варианти за реализация на всеки от 

параметрите. Ако например има 

проблемна ситуация, която може да се 

опише с 3 параметъра, първия има 2 

варианта за реализация, втория 4, а 

третия 3, то общия брой комбинации от 

възможни решения е 2*4*3, или 24 

варианта. 

Позволява бързо 

генериране на голям 

брой варианти за 

решаване на 

проблеми, но бавен и 

сложен при 

намирането на най-

подходящото 

решение. 
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Мозъчна атака Провеждането му се осъществява на 

етапи (сесии), през които свободно се 

генерират, а след това и анализират 

идеи, които отстраняват предварително 

дефиниран проблем. Не е задължително 

участниците, които генерират идеите да 

са същите, които ги анализират. 

Методът е подходящ 

за генериране на 

решения, свързани с 

продуктовото 

портфолио и за 

решаване на 

неструктурирани 

проблеми. 

Метод „635“ Разновидност на метода „Мозъчна 

атака“. Прилага се по следния начин: 6 

човека за пет минути, трябва да дадат по 

3 решения написани на лист, след което 

листите се разменят. Така за кратко 

време (30 минути) могат да се 

разработят до 108 варианта на 

решението. Позната е разновидност на 

метода „635“, който е неприсъствен за 

участниците, времето за работа е по-

продължително, а начина на размяна е 

предварително уточнен. 

Подходящ за бързо 

генериране на идеи. 

Оптималния брой 

варианти е 108, но 

често те са по-малко, 

защото може да се 

получи повторение. 

Синектика  Думата „синектика“ е с гръцки 

произход  и означава съвместяване на 

разнородни елементи. За участие в 

генериране на идеи чрез метода 

„Синектика“ се привличат разнородни 

специалисти. Първоначално се 

формулира проблема, след което се 

провежда мозъчна атака и при 

необходимост проблема се 

предефинира. Чрез осъществяването на 

пряка, лична (емпатия), символна и 

фантазна аналогия се разработват и 

анализират различни варианти. 

Подходящ за 

творческо търсене на 

решение на 

проблемни ситуации. 

 

В своята практика мениджърите могат да решат до колко използването на 

евристичните методи са подходящи за прилагане в ръководените от тях 

организации и следва да отчитат факта, че при колективно взетите решения, те 

могат да подпомогнат избора и да доведат до повишаване на качеството на 

вземаните решения. 

Първоначална оценка на разработените варианти може да се направи 

според предложеното в таблица 3.  

 
Таблица 3. Оценка на варианти в процеса на вземане на решение 

Вариант

и 

Основни 

характеристик

и 

Приемливос

т 

Пригод

-ност 

Осъществи

-мост 

Дългосроч

-ност 



111 

 

1. А  Оценяват се с цветове – зелен, червен и жълт, които 

показват безопасността на различните варианти: 

зелен – безопасно, жълт – „внимание“, червен – силно 

рисково, но е възможно и използването на 

рейтингова скала от 1 до 5, където: 1 – силно опасно 

(рисково), 2 – опасно (по-скоро рисково), 3 – по-

скоро безопасно (неутрален риск), 4 – безопасно (по-

скоро слаборисково), 5 – силно безопасно 

(минимален/ нулев риск) 

2. Б  

3. В 

…… 

 

 

Предложената първична оценка на вариантите е в съответствие с т.нар. 

модел V-SAFE, където участие могат да вземат заинтересованите страни от 

разрешаването на проблема. Оценките се дават по посочените в таблицата 

критерии, а именно,  пригодност (S – suitable), приемливост (A – acceptable), 

осъществимост (F – feasible) и дългосрочност (E – enduring). Общо, тези четири 

критерии определят ценността (V – valuе) на всеки от вариантите. Оценката на 

вариантите от заинтересованите страни е един от факторите за бързо и лесно 

внедряване на избрания вариант, тъй като той показва отношението им към 

него, включително неговата ценност. Тази оценка е необходимо условие в 

контекста на евентуална бъдеща съпротива на част от заинтересованите при 

внедряването на избрано вече решение.  

Предложения инструмент за оценка на алтернативите е препоръчително 

да се прилага като част от общата оценка. Посочените критерии, които описват 

ценността на всеки от вариантите са общи по отношение на разбирането за 

качество на взетото управленско решение. Фактическият избор следва да се 

осъществява чрез специфични критерии, позволяващи оценка на качеството на 

всеки от предложените варианти, по отношение на ограничителните условия 

за отстраняването на съответната проблемна ситуация и конкретната 

специфика на средата, в която се взема решението (Възможен подход за 

провеждане на такава оценка и анализ е предложен в таблица 5.). 

Препоръчително е в процеса на вземане на управленско решение да се 

определят кои лица или организации имат отношение към възникналата 

проблемна ситуация. Тяхното определяне и привличане за участие в процеса 

на вземане на решение е добре да се осъществи още по време на изследването 

и анализа на идентифицирания проблем. Привличането им на този ранен етап 

по отношение на цялостния цикъл на вземане на решение ще доведе до 

намаляване на евентуална съпротива срещу бъдещи действия на 

ръководството. 

Идентифицирането и оценката на заинтересованите страни може да стане 

посредством използването на следната таблица: 
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Таблица 4. Оценка на позициите на заинтересованите страни 

Заинтересо-

вана страна 

Вътрешна/ 

външна 

среда 

Интерес/ 

роля 
Въздействие +/- Статус  

Хора или 

организации, 

които 

участват в 

процеса на 

вземане на 

решение 

(ЗС) 

Принадлеж-

ност на ЗС 

към 

вътрешната 

или 

външната 

среда 

Интересът/ 

ролята на 

ЗС към 

вземането 

на 

решение 

Вероятна 

степен на 

въздействие 

на ЗС – 

оценка от 

1(минимална) 

до 5 

(максимална) 

Подкрепа 

от страна 

на ЗС за 

вземането 

на 

решение 

(-5 - +5) 

Усилия, 

които са 

необхо-

дими за 

получава-

не на 

подкрепа 

за 

решението 

 

Таблицата позволява провеждането на относително подробен анализ на 

всички вътрешни и външни лица и организации, които имат отношение към 

вземането на решение не само чрез тяхното идентифициране и описание, но и 

чрез определяне на тяхната роля, степен на влияние и подкрепа за вземането 

на решение за отстраняването на предварително констатиран проблем (- 5 – 

заинтересованата страна не подкрепя вземането на решение, +5 – пълна 

подкрепа за предлаганото решение). Не на последно място от значението са 

усилията, които организацията трябва да положи, за да получи подкрепа за 

решението. Възприетият подход за оценка отново е с буквено изражение, а 

именно: зелен – липса на съпротива, жълт – необходимо е усилие, червен – 

необходими са много усилия за получаване на подкрепа от заинтересованата 

страна. Такава таблица трябва да се разработи за всеки един от разглежданите 

варианти.  

За сравняване на разработените варианти за отстраняване на проблемна 

ситуация и за избор на решение, може да се използва таблица 5. 

 
Таблица 5. Анализ на вариантите 

№ Критерии Приоритетност (П) 
Варианти 

П*А П*Б П*В 
А Б В 

1.  Степен на важност 

(оценка) на 

критерия 

      

2.        

…        

Общо: Сума Сума Сума 

 

Подходящо е при формулирането на критерии за анализ и оценка на 

алтернативите, те да се систематизират по признаците: технически, 

практически, финансови. Приоритетността показва степента на важност на 

всеки от критериите при избора на решението, която може да се определи и 

като относително тегло за всеки от критериите. 



113 

 

Идентифицираните критерии, посредством които ще се осъществи 

сравнението, а в последствие и избора в процеса на вземане на решение, се 

оценяват последователно за всяка една от алтернативите. Оценките са от 1 до 

10. Общата оценка на всеки от вариантите е сумата от оценката за степента на 

важност и индивидуалната оценка за всеки от критериите. Най-подходящ е 

варианта, който е с най-голям сумарен резултат. Именно това е решението, 

което следва да се реализира. 

За внедряването на решението е необходимо още да се осигурят 

необходимите ресурси, да се определят отговорниците, участниците и 

сроковете за реализация на решението. Същите ще зависят от характера на 

проблема и от времето, за което той следва да бъде отстранен. Всички 

дейности свързани с реализацията на решението могат да се опишат в план или 

в програма. След като всички планирани мероприятия се реализират, е 

необходимо да се определи доколко внедреното решение е било ефективно по 

отношение на проблемната ситуация и при необходимост да се предприемат 

коригиращи действия. 

Предложеният инструментариум за вземане на управленски решения е 

подходящ за прилагане на различни нива в бизнес организациите. Той може 

лесно да бъде адаптиран към конкретните изисквания на организационната 

среда. 

 

3.  Систематизирани резултати от проведено проучване за начина на  

вземане на управленски решения в бизнес организации.  
Предложените резултати са част от изследване на управленския процес в 

бизнес организации с различен предмет на дейност, със седалище в община 

Варна. В изследването са включени 48 микро, малки, средни и големи 

предприятия от различни икономически сектори. За осигуряване на 

необходимата информация за целите на изследването са използвани анкетни 

карти, интервюиране и експериментиране.  

В посочения по-долу текст са представени само резултатите, свързани с 

цикъла на вземане на решение в контекста на цялостния управленски процес. 

Впечатление прави следното: Установено е известно несъответствие с 

предложения инструментариум за вземане на управленски решения по 

отношение на т.нар. „заинтересовани страни“, които са част както от 

вътрешната среда на организацията, така и от външната. 45% от участниците 

в проучването са посочили, че в ръководените от тях организации решенията 

се вземат предимно колективно, но разработените алтернативи се подлагат на 

оценка и анализ само от привлечените ръководители или експерти от самата 

организация. 30 % са посочили, че решенията се вземат по-скоро еднолично и 

в този смисъл този подход за анализ и оценка не се използва често нито по 

отношение на начина на формулиране на проблема, нито по отношение на 

последващата оценка на алтернативи. Едва 15% от анкетираните са посочили, 

че когато вземат решения, свързани със стратегическото развитие на 
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организацията, те се допитват и до своите партньори относно възможните 

решения за бъдещата им дейност – това са единствените случаи, в които 

мнението на външната среда е от значение при избора на решение.  

Най-сериозни затруднения са идентифицирани на етапа „формулиране на 

проблема“. Като причини за това са посочени следните фактори: 

 Ненавременно узнаване за възникнала проблемна ситуация. 

 Лош комуникационен обмен. 

 Неумение за цялостна диагностика и мониторинг на средата.  

 Неумение за идентифициране на проблеми. 

 Неумение за управление по слаби сигнали. 

Възможни предпоставки за генерираните резултати могат да се търсят в 

следните направления: 

 Организация на дейността и организационно структуриране.  

 Управленски умения. 

 Личностни компетенции на участниците в трудовия процес. 

Не добре изградена организационна структура, лошо осъществени 

комуникационни връзки и не добре организирани трудови процеси, 

включително недостатъчна професионална пригодност на участниците на 

всички нива са възможна предпоставка за трудностите, които са 

идентифицирани по отношение формулирането на проблема.  

Използването на предложения инструментариум за вземане на решение в 

частта „формулиране на проблема“ в изследваните бизнес организации доведе 

до: 

 Удължаване на общото време за вземане на решение 

 Увеличаване на времето за формулиране на проблема на 

ръководителя и неговите сътрудници 

 Получаване на списък с проблеми, които са подредени по важност и 

спешност. 

 Аргументиран избор на проблем за решаване. 

Изследването и анализа на проблема предполага информационното му 

осигуряване, проверка за съответствие с дефинираните цели и определяне на 

ограничителни условия за вземане на решение. В последствие тези 

ограничителни условия могат да се използват за разработване на критериите 

за оценка на алтернативите за отстраняване на проблема.  

В участващите в проучването организации е констатирано следното: 

 Рядко се търси съответствие на идентифицирания проблем с целите 

на организацията. 

 Още при информационно осигуряване на проблема се определят 

критерии, на които трябва да отговаря бъдещото решение. 

Определянето им е свързано с дефинирането на ограничителни 

условия, в които трябва да се вземе решението. 
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Разработването на алтернативи в изследваните бизнес организации се 

осъществява както следва: 

 В микро и малките предприятия преобладават еднолично взетите 

решения и използването на евристични методи за генериране на идеи 

е по-скоро изключение. Установено е, че макар методите да са 

разпознаваеми, в следствие на доминиращия ръководен стил, те се 

прилагат само при сложни проблеми или такива, които са от 

стратегическо значение. 

 В средните и големите предприятия където има сформирани отдели и 

екипи, колективния подход за вземане на решение се използва както в 

текущата дейност (оперативно управление), така и при определяне на 

дългосрочното поведение на бизнес организацията. 

От предложените евристични методи за разработване на алтернативи най-

популярен е мозъчната атака – 62% от участващите в изследването са 

посочили, че прилагат в своята практика мозъчна атака за разрешаване на 

констатирани проблемни ситуации. Използването на морфологичен анализ е 

следващия по популярност подход за генериране на идеи. Макар, че името му 

е по-скоро неразпознаваемо от участниците в проведеното изследване след 

като са дадени обяснения за същността му, е потвърдено, че той се прилага в 

тяхната практика. 

При избора на алтернатива, като водещи критерии са посочени: 

 Време, за което проблемът трябва да е решен. Всички алтернативи се 

сравняват с лимитираното време за внедряване на решението и за 

отстраняването на проблемната ситуация. 

 Финансови ресурси – средствата, с които разполага организацията и 

които могат да се използват за отстраняването на проблемната 

ситуация, съпоставени с разходите за всяка от разработените 

алтернативи. 

 Кадри – наличие на достатъчно квалифициран и подходящ за 

отстраняването на проблемната ситуация персонал, който е 

необходим за всяка от алтернативите, съпоставен с общия кадрови 

състав на организацията. 

 Други ресурси свързани с дейността – материални, информационни, 

технически и др. 

В различните организации критериите „време“, „финанси“ и „кадри“ са 

подредени по различен начин, но същите са посочени като основни от всички 

участници в изследването. В така посочените критерии, могат да се разпознаят 

препоръчаните по целесъобразност технически, практически и финансови 

критерии. 

Не е установено привличане на заинтересовани страни от външната среда 

при обсъждането на вариантите за решаване на проблемната ситуация, освен 



116 

 

за решения свързани с проблем или възможност породени от външната среда 

и то само по отношение на съществуващи вече партньорски взаимоотношения.  

Обичайна практика в изследваните организации е при използването на 

колективен подход за вземане на решение да се поканят заинтересованите лица 

от персонала (особено тези, от които ще зависи и реализацията на решението), 

които да участват при формулирането и обсъждането на алтернативите. 

Сравнителен писмен анализ на формулираните алтернативи се прави само 

в случаите, в които всички алтернативи са свързани с преки инвестиции 

(финансови разходи). В останалите случаи сравняването на алтернативите се 

случва по време на дискусиите между участниците, привлечени за 

формулирането на решението, което рядко се оформя документално. Това 

може да се определи като недостатък и като потенциален риск за качеството 

на взетото решение.  

Установена е диференциация по отношение на начина на внедряване на 

избраното решение – в повече от половината изследвани бизнес организации 

се разработват планове и програми. Очаквано, в микро и малките предприятия, 

където доминират оперативните решения, такава документация не се 

разработва. Във всички изследвани организации се определят отговорниците, 

участниците и сроковете за реализация на решението, осигуряват се 

необходимите ресурси.  Осъществява се обратна връзка и по необходимост се 

предприемат коригиращи действия. 

 

4. Заключение 

В настоящия доклад е предложен практико-приложен инструментариум, 

подходящ за използване в цикъла на вземане на управленско решение. 

Получените резултати от проведено изследване относно начина на вземане на 

решения в бизнес сектора позволяват идентифицирането на основни области, 

в които следва да се фокусират мениджърските усилия за подобряване на 

качеството на вземаните решения. Установено е, че най-критични са етапите 

формулиране на проблема, разработка и оценка на алтернативите.  
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Abstract. In the 90’s of 20th century software projects become more complex and unclear. 

From the failures of software projects subordinated to the processes was born a new 

philosophy for software development – Extreme Programming (XP). The main purpose of 

this methodology is finding better and more flexible solutions when creating software. The 

extreme approach puts an end to the huge cost for planning in the traditional project 

management and allows organizations to anticipate and prepare for change and insecurity. XP 

management provides an opportunity to create value in turbulent and unpredictable 

environment, when and where traditional methods of control fail. XP management is laconic 

and flexible so that it is particularly suitable for small and medium sized enterprises (SMEs), 

which presumably are lively and energetic. 

Keywords: extreme programming, extreme management, extreme project management, 

small and medium sized enterprises. 

 

1. Въведение 

От гледна точка на класическите представи за света той се разглежда като 

познаваем, детерминиран и предсказуем. Наблюдението на глобално 

протичащите процеси в областта на икономиката, политиката и т.н. обаче 

насочва към квантовото и хаотично естество на света. Съвременният научен 

модел за естеството на света се базира на теорията за хаоса и квантовата 

теория. Според тези теории е най-добре да се разделим с традиционните 

убеждения за света като познаваем, предсказуем и детерминиран с всички 

произтичащи от това представи за естеството на наблюдаваните процеси и 

механизмите, които движат или блокират развитието на системите и 

организациите. От гледна точка на теорията за хаоса и квантовата теория 

системата се стреми към стабилност и прави всичко възможно да не бъде 

извадена от това състояние. В същото време, според тези теории подреденият 

Нютонов свят е фикция и организациите, стремящи се към оцеляване трябва 

да се откажат от желанието си за стабилност и контрол. Релевантното 

състояние на организациите, целящи фундаментални промени е 

нестабилността, което е състояние различно както от стабилността, така и от 
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хаоса. Докато стабилността се самоподдържа посредством негативна обратна 

връзка, то нестабилността използва позитивната обратна връзка, при което 

възникващите малки промени акумулират и експлодират в значими такива. 

Теорията на хаоса обяснява естеството на сложните адаптивни системи, които 

едновременно реагират чрез обратна връзка и чрез изпреварваща връзка и 

освен това оперират в турбулентна среда. Квантовата теория от своя страна 

обръща внимание на непредсказуемостта на света и на причинно-следствените 

отношения. В тази връзка традиционните мениджърски знания и умения се 

оказват неефикасни, а следните твърдения неверни: 1. Големият резултат има 

голяма причина. 2. Ако мениджърът идентифицира потребностите на 

работата, той може да използва това знание, за да въздейства върху 

служителите с цел да се промени организацията. 3. Всеки служител трябва да 

има ясно дефинирана роля и професионална характеристика и да ограничи 

професионалното си поведение само до тях. 4. Не трябва да се започва без 

предварителна категорична информация и планиране на хода на бъдещото 

развитие и на неговия краен резултат. 

Според съвременния стратегически мениджмънт, основан на теорията на 

хаоса и квантовата теория, тези твърдения изглеждат така: 1. Големият 

резултат може да бъде функция на акумулирането на незначителни на пръв 

поглед причини. Малките незабележими различия в началното състояние на 

организациите могат да доведат до големи различия в бъдещото им състояние. 

2. Качеството на връзките между служителите в една организация е по-важно 

от качествата на всеки един поотделно. Съвременният ръководител трябва да 

управлява преди всичко системите от връзки между служителите, отколкото 

да управлява всеки един служител по отделно. 3. Всеки трябва да познава 

работата на всеки и да е отговорен за всичко. 4. Ходът на процесите на 

развитието не може категорично да бъде прогнозиран и планиран, защото те 

са фундаментално непредвидими. По-добре е внимателно да се наблюдава и 

да се получава познание в реално време за това, което се случва. Това ще 

помогне на ръководителите и служителите да бъдат максимално гъвкави и 

адаптивни спрямо реалностите вътре и вън от развиващата се организация. 

 

2. Екстремно програмиране 
 

2.1. Произход 

Екстремното програмиране (Extreme Programming – XP) започва да се 

развива като метод през 80-те години при Kent Beck и Ward Cunningham, които 

са работели върху един проект, използвайки SmallTalk (език за програмиране, 

ориентиран към масовия потребител). Философията на този език се базира на 

елементи като програмиране по двойки, преработка на кодове, адаптиране към 

промените, честа интеграция, итеративна реализация, непрекъснати проверки 

и преди всичко честа комуникация с клиента. Някои автори твърдят, че ХР е 

работната култура на SmallTalk разширена към други области на 



119 

 

програмирането. Включени са повече практики измежду които трябва да се 

отличи TDD (Test Driven Development). Kent Beck публикува през 1999 г. 

книгата Extremed Programming Explained, в която инкорпорира към 

практиките, свързани с чистото програмиране множество Scrum концепции, с 

цел да укрепи по този начин съвместното съществуване на разработването на 

софтуер с някои концепции за управление на екипи. За ХР тестовете са 

основата на изграждането и предлага разработчиците да са тези, които пишат 

тестовете според това как изграждат кода и да се реализира непрекъсната 

интеграция, по такъв начин, че създаденият софтуер да има голяма стабилност. 

Автоматичните тестове се осъществяват непрекъснато, за да могат да се 

открият грешките възможно най-бързо. Преди всяка итерация се планира 

работата, която ще се осъществи и след това се реализират едновременно 

анализa, разработването, дизайна и проверките на кода. 

 

2.2. Същност 
XP е гъвкав метод за разработването на софтуер, много полезен при 

заемане с проекти с променящи се или неясни реквизити. Той е особено 

подходящ ако се прилага при малки или средни разработващи екипи. Много 

добре се привежда в съответствие с промените, тъй като е силно адаптивен 

метод. Предлага разработването на кода по такъв начин, че неговия дизайн, 

архитектура и кодиране да позволяват инкорпориране на модификации и 

добавяне на нова функционалност без прекалено въздействие върху 

качеството на същия. От друга страна е твърде ориентиран към хората, както 

към тези, които създават проекта, така и към крайните потребители и с него 

бързо се постигат резултати. Като се работи с малки итерации могат да се 

получават често коментари от клиента и така крайният продукт отговаря в 

голяма степен на неговите очаквания и потребности. Много от практиките, 

които предлага този метод не са никак нови - новото в ХР се състои в неговото 

предложение да прилага практиките едновременно и да се захранват с обратна 

връзка една с друга. Някои са техники, които са се прилагали с успех и преди 

и са оказали ценни. Каталогът с практики по ХР продължава да се развива през 

годините, като постепенно се добавят и нови практики. 

 

3. Традиционно срещу Екстремно управление на проекти 

През 90-те години на XX век софтуерните проекти стават все по-сложни и 

неясни. От провалите на подчинените на процесите софтуерни проекти се 

ражда нова философия за софтуерното развитие - XP. Тази методология за 

създаване на софтуер е една от няколкото гъвкави методологии (agile software 

development methodologies). Основната й цел е намиране на по-добри и по-

гъвкави решения при създаването на софтуер. Подход, който слага край на 

огромните разходи за планиране на традиционния проектен мениджмънт. До 

този момент традиционният стил за управление на проекти е бил надеждния 

подход за създаване и управляване на проекти, но вследствие на 
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технологичния прогрес идеите започват да стигат до пазара по-бързо от 

всякога. Поради това новите подходи за управление на проекти вземат повече 

под внимание промените, риска и графиците със светкавични скорости. 

 

3.1. Традиционно управление на проекти 

Традиционното управление на проекти следва ясен подход към 

планирането на проекта. Той използва т.нар. Метод на водопада (The Waterfall 

method), който планира дейностите по проекта една след друга, по права 

линия. Когато настъпи промяна проектът се връща от само себе си в 

предишната точка в графика на проекта и започва отново. Методът на 

водопада е твърде линеен - след като графикът се нулира в резултат на 

промяната, целият график и крайният срок съответно се променят. Ако се 

работи в забързана и турбулентна среда със строго установени от пазара 

срокове този подход най-вероятно няма да работи. По-скоро графикът няма да 

бъде спазен и крайният срок ще бъде пропуснат. Традиционният подход е по-

успешен, когато проектът не включва много промени и повечето детайли от 

проекта се осъществени в началото. 

 

3.2. Екстремно управление на проекти 

Robert Wysocki дефинира екстремното управление на проекти като 

„проекти, които включват характеристики с висока скорост, висока промяна и 

висока несигурност” [1]. Екстремният подход се различава от традиционния 

стил на управление на проекти по това, че той позволява на организациите да 

предвидят и да се подготвят за промяната и несигурностите. Определянето на 

правилното темпо и точния момент също така е голямата разлика между 

традиционния и екстремния подход. Докато традиционните проекти са 

склонни да отнемат месеци и в някои случаи дори години, екстремният подход 

разбива дейностите на по-малки срокове като седмици или дни. Екстремното 

управление на проекти се доминира от постоянен цикъл на промяна и връщане 

в изходно положение. Това позволява на екипите да работят в по-кратки 

срокове с по-редовни и последователни цикли на прегледи, одобрения и 

съгласуваност по пътя напред. 

 

4. Екстремен мениджмънт 

Проектният мениджмънт е процес, който трябва непрекъснато да бъде 

направляван и където дори целите могат да бъдат обект на промяна. 

Традиционният проектен мениджмънт се характеризира като „Цел, Готови, 

Огън” – много планиране и подготовка, след което един изстрел по 

привеждане на плана в действие и надеждата, че целта е улучена от първия 

път. ХР-проектният мениджмънт е „Готови, Огън, Цел, Цел, Цел...” - 

единственото изискване е последния път да се уцели [2]. 

Друг водещ практик и автор на на ХР-движението Doug DeCarlo твърди, 

че нормалният проектен мениджмънт касае мениджмънта на познатото, докато 
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ХР-проектният мениджмънт касае мениджмънта на непознатото. А 

непознатото не се управлява по същия начин както познатото. Той предлага 

следната дефиниция: „Екстремният проект е сложно, високоскоростно, 

самокоригиращо се начинание, по време на което хората си взаимодействат в 

търсене на желан резултат при условията на силни промени и висок стрес” [3]. 

Това очевидно може да се приеме и като описание на повечето бизнес проекти 

в днешната несигурна и турбулентна среда. 

При традиционния проектен мениджмънт и Нютоновият бизнес 

мениджмънт планът е предсказание. Изчерпателно проучен и изготвен план, 

една от целите на който е да накара мениджърите и служителите да се чувстват 

по-спокойни по отношение на бъдещето. Мениджърите се обучават да вярват, 

че трябва да осъществяват контрол. Предоставят им се властови позиции и им 

се плаща повече заради техните знания и опит. Опит, който те вярват, че е в 

състояние да отстрани несигурността посредством внимателно планиране. 

Според Kent Beck „хората планират, за да демонстрират, че контролират 

събитията” [2], а според Chris Blake „очевидно ние не можем да контролираме 

събитията; единственото, което можем да направим, е да контролираме 

реакциите си по отношение на събитията” [4]. 

Някои критици на ХР-мениджмънта считат, че той не предполага 

планиране, но това не е така. Планирането е важно, но то е фокусирано върху 

предсказуем хоризонт от време, а не върху далечното бъдеще. Няма смисъл да 

се прекарват дни наред за планиране на подробностите от едно бъдеще, което 

несъмнено ще се промени. Онова, което е необходимо е ясно усещане за 

посоката, която е предприета и план, който описва детайлите само дотам, 

докъдето се виждат. Красиво разписаните подробни планове за следващите 12 

месеца не само са загуба на време в подготовка, но, по-сериозният довод, дават 

погрешно усещане за сигурност, което вероятно е причината, поради която се 

отделя толкова много време за тяхното изготвяне [4]. Планирането при ХР-

мениджмънта може да се характеризира като планиране на момента. 

Необходимо е да се помни къде трябва да се стигне и непрекъснато да се 

проверява. Ако нещо се промени така, че планът не отговаря на реалността, 

тогава планът трябва да се промени. Философията на ХР е изградена върху 

презумцията, че точното прогнозиране и честността са по-добри в дългосрочен 

аспект, отколкото обещанията, които не могат да бъдат спазени. 

Традиционният мениджмънт ръководи големите проекти и управленските 

процеси като задава и осъществява мониторинг върху целите. Целите са 

продукт на дългосрочния план и сигнализират мениджмънта, ако планът се 

отклони от избраната посока. Ежемесечното отчитане спрямо едни и същи 

цели и ключови показатели може да се превърне в досадно и безсмислено 

упражнение. Самият процес по събиране на данни може да отнеме повече 

време и внимание, отколкото процеса, който се измерва. 

Дълбоко в себе си ХР-процесът е процес на откриване - и целта и пътя се 

очертават като част от процеса. На мястото на фиксираните цели ХР поставя 
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ударение върху ценностите и визията – нещо, което всеки може да използва, 

за да го ръководи, когато взема решения, а пътят не е ясен. Същностните 

ценности на ХР са изградени около хората и процесите. Ценностите, базиращи 

се на хората се фокусират върху честността и смелостта. Хората са 

насърчавани да са честни в оценките си – да казват нещата такива, каквито са, 

а не каквито според плана трябва да бъдат. Необходима е и смелост, тъй като 

според ХР бъдещето не може да бъде планирано със сигурност и всяко 

начинание включва и риска от провал. От своя страна ценностите въплътени в 

процесите на ХР са централни за способността му да създава стойност в 

несигурна среда. ХР-процесите поощряват бързите провали и изискват 

фокусиране първо върху най-трудните проблеми. Приоритет се поставя върху 

най-голямото предизвикателство, следват опит, провал, вземане на поука и 

отново опит. В ХР-мениджмънта има много планиране, но то е фокусирано 

върху краткосрочните цели (2-4 седмици напред) и при ясно договорен цикъл 

„Готови, Огън, Цел”, повтарян отново и отново в един бърз цикъл на 

внимателно краткосрочно планиране [3]. 

Друга важна ценност на ХР-мениджмънта е изискването клиентът да бъде 

непрекъснато въвличан в процеса. При традиционното планиране целите на 

клиента и бизнес планът се разглеждат като фиксирани. Докато управленските 

процеси на ХР започват с презумцията, че както целите на клиента, така и 

бизнес планът ще се променят в хода на процеса. Ето защо клиентът трябва да 

бъде въвлечен в хода на целия процес, като приоритетите, разходите и целите 

непрекъснато се ревизират и подлагат на преоценка. 

Когато проектът започне да излиза от рамките на предначертаното 

традиционният мениджмънт реагира като затяга контрола и удвоява процеса 

по планиране, докато ХР-мениджмънтът се обръща към ръководните ценности 

и принципи. Тези ценности представляват рамката за навигация в бързо 

променящата се среда, при която подробното дългосрочно планиране е 

безсмислено. Това са проектите при които конкурентната среда е хаотична и 

непредсказуема, а целите могат да се променят за една нощ, реагирайки на 

променящата се среда. Именно такава е средата, в която съвременният бизнес 

трябва да произвежда стойност. Методологията ХР е разработена, за да 

създава стойност в турбулентна среда, когато и където традиционните методи 

на управление не успяват. Тя въплъщава принципите, характеризиращи най-

добрата практика при организационното вземане на решения, когато опитът от 

първа ръка не може да бъде използван като ориентир: 1. Процес на откриване, 

който не прави преждевременни заключения; 2. Пълно въвличане на всички 

заинтересовани страни; 3. Стабилни ценности, които направляват търсенето и 

реализацията. 

Откривателската методология за бърз провал/бързо учене прави по-

ефективно вземането на решения „далече от дома”, превръща възможно най-

бързо непознатото в познато. Ако организацията остане капсулирана и се 

занимава с планиране месеци наред, то тя няма да научи нищо за новата среда 
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и сложните й планове ще се окажат безполезни много бързо. Ето защо е по-

добре организацията да планира само дотолкова, доколкото може да види пред 

себе си, като не изпуска крайната цел от поглед и усвои правилата на играта 

възможно най-бързо. Управленското вземане на решения има много повече 

общо с малките решения стъпка по стъпка, вместо с грандиозните решения 

„или/или”, които витаят във въображението [4]. 

Мениджмънтът не означава еднократно решение „всичко или нищо” с 

изход „или/или”. В днешната крайно изменчива среда е необходим нов тип 

лидерство. Мениджмънтът на планиране и контрол е подходящ за Нютоновия 

свят на предсказуеми причини и следствия. В действителност обаче светът е 

непредсказуем, а понякога и хаотичен. Днес, подтикната от глобализацията и 

новите технологии изменчивостта на пазарите нараства непрекъснато и повече 

от всякога са необходими мениджъри, които да управляват един силно 

несигурен свят. Свят, в който са необходими нови подходи към управлението 

на несигурността, към мениджмънта и мотивирането на хората. 

 

5. ХР-управлението и лидерството 

Да си добър лидер и ръководител при екстремното управление е трудно, 

тъй като дейността и проектите, които се ръководят се променят непрекъснато, 

т.е. мениджърите също трябва да се променят непрекъснато. ХР-методология 

не започва и не приключва с управлението на работата в гъвкава среда, тя също 

така обхваща адаптиране на нагласата към нов начин на мислене и развиване 

на нов набор от лидерски и управленски умения: 

1. Трябва да се установят приоритетите на дейността и стандарти за 

тяхното определяне, да се съобщи на екипа защо приоритетите са определени 

по такъв начин и ако дадена дейност отпадне да се даде солиден довод защо. 

2. В гъвкава среда дейността се променя често. Екипът не трябва да бъде 

държан в неведение, с него трябва да се общува непрекъснато. Ако се налага 

актуализация екипът трябва да бъде информиран незабавно за това какво се е 

променило и защо. Важно е да се избягват високо стресовите ситуации като се 

съобщава всяка промяна на дейността бързо и ясно. 

3. Да се определят ясни роли и право на собственост. Есктремното 

управление означава, че има по-малко йерархия и по-малко време за вземане 

на решения. Следователно всеки трябва да знае точно кой има 

познанията/способността да взема решения. Ръководителят да се увери, че 

ролите и отговорностите са кристално ясни. Екстремното управление е 

свързано с разпространението и споделянето на отговорност, а не с нейното 

съсредоточаване в ръцете на ограничен брой хора. 

4. Служителите да се награждават за добре свършена работа. 

Ръководителят да се увери, че разпознава усилията, които се полагат. Ако 

екипът знае, че е оценен и признат, той ще се бори със слабия дух и 

прегарянето и ще бъде мотивиран за следващото предизвикателство. 

Управленският начин на мислене също трябва да се адаптира: 
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1. Ръководителят да изучи своя собствен темперамент, той е добър 

индикатор за неговото поведение по време на изпълнение на дейността. 

Големите лидери се учат как да останат спокойни под напрежение, дори когато 

служителите им са подложени на стрес. Необходимо е да практикува меки 

умения (soft skills), за да създаде добра атмосфера в организацията; да чете 

книги за по-добра комуникация, преговори, справяне с конфликти и др. 

2. Ръководителят да се научи да приема промяната като нещо добро. 

Човешките същества харесват стабилността, това е в тяхната природа. С 

всичко, което постоянно се променя екстремното управление води до огромно 

емоционално напрежение. Ръководителят не може да се съпротивлява на 

промените в дейността, ако иска екстремното управление да работи за екипа, 

ето защо той трябва да се научи как да се чувства удобно с надпреварите в 

последния момент. Трябва да помни, че ако планът се променя това вероятно 

е за добро и да не отхвърля новите идеи без да вземе под внимание как те могат 

положително да повлияят на крайния резултат. 

3. При екстремното управление решенията се вземат бързо и без 

бюрокрация. Ръководителят трябва да се довери на своя екип и на себе си, че 

ще вземат най-добрите решения без да изискват допълнително информация 

всеки път. Ако ръководителят е съобщил ясно и изчерпателно целите на 

дейността, тогава всеки ще бъде способен да взема информирани решения за 

екипа. 

Съвкупността от лидерски и управленски умения не са от вида, който 

може да се овладее, те са от вида, върху който непрекъснато трябва да се 

работи, за да се подобряват. Служителите очакват от ръководителите да вземат 

оптимални решения, винаги да са наясно какво се случва с всеки аспект от 

дейността и да останат спокойни, когато са подложени на натиска на 

интензивната работна среда. За да бъдат блестящи лидери и мениджъри - това 

изисква непрекъсната бдителност и обучение. 

 

6. Възможност за прилагане в малките и средните предприятия (МСП) 

ХР-управлението е лаконично и гъвкаво там, където традиционното 

управление не е. Традиционното управление се базира на създаването на план 

и придържане към него, докато XP-философията дава възможност да се 

променя плана, бюджета и крайния резултат, за да отговори на променящите 

се потребности. То има за цел да помогне на мениджърите да управляват 

неизвестното – тези променливи, които се променят и изкачат с развитието на 

процесите и напредването на проектите. В края на зададения план то осигурява 

желания резултат, а не просто първоначално планирания резултат. 

Мениджърите, които осъзнаят, че първоначалният продукт не е оптимален 

имат свобода на действие, за да променят плана и процесите. Екипите, 

използващи XP трябва да са готови да направят няколко опита, вместо просто 

да се фокусират върху завършване на всичко след първия опит. ХР-

управлението се характеризира със: Динамична работа; Сложни потребности 
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и резултати от дейността; Честа промяна на изискванията; Подход проба-

грешка, за да се види какво работи; Самокоригиращ се процес, когато нещата 

се объркат, за да се върнат в правилната посока; Отдалечаване от йерархията 

в процеса на вземане на решения; Проекти управлявани от хората, вместо 

управлявани от процесите (хората не адаптират техните проекти, за да паснат 

на модела, те адаптират моделите, за да паснат на проекта). 

ХР-управлението е бързо и динамично, ето защо то е особено подходящо 

за МСП, които по презумция са пъргави и енергични, радушно посрещат 

промяната и бързо се адаптират. МСП често пъти са по-креативни, гъвкави и 

притежават една по-добра позиция да променят посоката по-бързо в сравнение 

с големите предприятия. Техният размер им позволява да оперират 

стабилността без радикални и скъпоструваши трансформации и това може да 

им помогне да се превърнат в стратегически съюзници на компаниите, които 

изискват често промени в техните процеси. Други силни страни на МСП, които 

им осигуряват преимущество пред големите предприятия при възприемане на 

ХР-философията са тяхната подвижност, химията в екипа, доста по-малката 

бюрокрация, конкурентните цени и индивидуалността. 

Ако изберат да приложат ХР-управлението на практика МСП могат да 

следват следните стъпки: 1. Създаване на план на дейността/проекта, като се 

взема под внимание ХР-философията. Това означава промяната да се очаква и 

да се приема, че сроковете могат да се променят и да се оставя място за грешки; 

2. МСП да се увери, че неговият план отговаря на следните въпроси: Кой от 

какво се нуждае и защо? Какво ще струва, за да се направи? Можем ли да 

получим това, което е необходимо, за да стигнем до края? Заслужава ли си? 

[3]; 3. Работата да се планира в кратки цикли (максимум няколко седмици); 4. 

Да се организира стартова среща за дейността/проекта, за да се предостави на 

всеки пълен преглед на включената работа и да се ентусиазира персонала 

относно ХР-методологията. На тази среща да се отговори на всеки въпрос и 

ясно да се съобщят очакванията. Прозрачността на дейността да е приоритет; 

5. Да се общува често с клиента, като се слушат внимателно неговите желания 

и потребности и се изпраща незабавно обратна връзка на съответния екип; 6. 

Работните цикли да се проследяват отблизо с проверки, сесии по 

преразглеждане и срещи за повторно съгласуване, ако изглежда, че дейността 

излиза извън начертания път; 7. Когато съответният проект или цикъл 

приключат всяка победа трябва да се отпразнува. Служителите да се чувстват 

оценени, за да се задържат въодушевени относно изискващата работа. Да се 

обмисли възможността всяка среща да започне с изслушване какво е свършено 

от последната среща до момента или да се получи списък от всеки един 

служител за постиженията, с които се гордее. Не е желателно да се установяват 

повече процеси отколкото се нуждае МСП, за да изпълнява дейността си. ХР-

филсофията съветва дейността на организацията да се поддържа семпла. 
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7. Заключение 

ХР е практическо решение за управление в бързо движеща се среда, а не е 

теоретична абстракция. Това е управленска философия, която е много по-

близка до начина по който мениджърите разбират и управляват риска. Като 

отхвърлят ценността на дългосрочното планиране мениджърите трябва да 

прибегнат до принципите на непрекъснатото адаптиране и преразглеждане, 

като управляват всяка стъпка, съотнасяйки я със заложените ценности. Когато 

целите и решенията се договарят в хода на процеса единствено ценностите 

могат да са ръководния ориентир. Това е философия, която работи и дава 

стойност в най-предизвикателната от всичко бизнес среди. Няма как да се 

планира самоуверено, когато не се знае какво предлага бъдещето. Онова, което 

ХР осигурява е подход, който дава възможност бързо да се учи, де не се губи 

фокус от същностните ценности и да се създава стойност в непозната среда. 

Разбира се това не детайлна и сигурна рецепта за успех, но това е философия 

за навигация в непознатото. Оказва се, че по-голяма част от детайлното 

планиране, което се осъществява е загуба на време. От една страна то дава 

сигурност, но от друга непрекъснато трябва да се ревизира. Ето защо 

планирането трябва да бъде гъкаво и планът да се държи в крак с реалността. 

Управлението съобразно цели и задачи насочва вниманието към изработения 

план, но го отклонява от процеса, който трябва да бъде управляван. В 

условията на несигурност мениджърите трябва поставят по-малко ударение 

върху планирането и контрола и повече върху взаимоотношенията и 

ценностите. Принципите на ХР предлагат мощен модел за вземане на решения 

„далече от дома”: 1. Да не се изпуска от очи крайната цел; 2. Винаги да се 

включва представител на клиента; 3. Бързо учене и бърз провал; 4. Първо да 

се преодолява най-трудната задача; 5. Да се проявява смелост и честност в 

преценката – промяната не курса не е провал. 

ХР-философията е особено подходяща при управлението на МСП, които 

по презумция са по-креативни и гъвкави, радушно посрещат промяната и 

бързо се адаптират в съвременната непредсказуема, бързо променяща се и 

подвижна среда. 
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Abstract. The object of the paper is control environment and its influence on the effectiveness 

of the organizations. The aim of the paper is to reveal the importance of the control 

environment for achieving the goals. It is one of the leading factors, because it is the base of 

internal control. The paper suggests the set of questions which can be used by the internal 

auditors to assess the extent to which the management and employees understand the necessity 

of control. This assessment is very important, because the understanding of necessity of 

control is the prerequisites for ethical behavior and commitment. 
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1. Същност и значение на контролната среда като елемент на вътрешния 

контрол 

Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в 

дейността на организацията, който се осъществява, както от Съвета на 

директорите или друг орган на управление, така и от ръководството на по-

ниски нива и служителите в организацията. Неговото предназначение е да 

предостави разумно ниво на увереност по отношение постигането на 

поставените цели [1]. 

Тъй като ефективността в най-общия смисъл показва отношението на 

постигнатия резултат спрямо поставената цел, вътрешният контрол има 

съществено значение за ефективното функциониране на организацията. 

Колкото степента на постигане на една цел е по-висока, това свидетелства, че 

толкова по-ефективни са действията, което е и една от основните цели на 

вътрешния контрол. 

Доброто и ефективно управление на организациите изисква създаването 

и поддържането на съвременни системи за вътрешен контрол. Само 

адекватният и ефективен вътрешен контрол, като непрекъснат процес, 

интегриран във всички дейности и процеси на организацията, може да 

гарантира, че целите ще бъдат постигнати. Тази разумна увереност, относно 

постигането на набелязаните цели се гарантира от вътрешния контрол 

посредством осигуряване на съответствие на дейностите със 

законодателството, надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна 
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информация, икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите и 

опазване на активите.  

Компонентите на вътрешния контрол, приложими за всяка организация, 

независимо от предмет на дейност и форма на собственост са: 

 Контролна среда; 

 Оценка на риска; 

 Контролни дейности; 

 Информация и комуникация; 

 Мониторинг [2,3].  

Контролната среда е основата на вътрешния контрол. Най-общо за нея 

може да се каже, че определя отношението на организацията към 

необходимостта от контрол. Влиянието, което оказва контролната среда е 

голямо, независимо дали организацията е в сферата на частния или публичен 

сектор. Различията се определят единствено от целите, които си поставят 

организации. Състоянието на вътрешния одит и финансовото управление и 

контрол в организациите в различни сфери на дейност в България, в по-

голямата си част, съответства на световната практика. Съществуващите 

различия се изразяват в много по-малката степен на приложение на вътрешен 

одит и контрол в организации от частния сектор. Това е така поради факта, че 

той е задължителен само за организации от публичния сектор и банки. С цел 

хармонизация на законодателството с това на ЕС от 2008г. вътрешен одит е 

задължителен и за организации, чийто дейности имат обществена значимост.  

Според направени проучвания, към момента, в България най-голямо 

значение се отдава на одита за съответствие, но тенденцията е към намаляване. 

Най-голям ръст се очаква в одита на управленски процеси и одит на етиката. 

Това доказва все по-голямото разбиране на значението, което оказва 

контролната среда, не само върху ефективността на вътрешния контрол, но и 

върху постигането на целите на организацията като цяло [4]. 

Според по-общи проучвания на организации от публичния сектор, се 

установява, че в тях е въведена система са финансово управление и контрол, 

която съдържа и петте компонента. При по-задълбочено изследване на 

компонентите на вътрешния контрол, обаче, се оказва, че обикновено това е 

формално и компонентите не са налице. Това в много голяма степен се отнася 

за контролната среда [5]. 

 

2. Изследване и оценка на контролната среда  

Ефективната контролна среда се създава от ръководство на организацията. 

За да бъде ефективна тя изисква наличието на ясно изразено отношение и 

желание от страна на висшето ръководство. Тя e част от съвременната система 

за вътрешен контрол. Компонентите на ефективната контролна среда могат да 

бъдат групирани и обобщени по следния начин: 

 Отношение към контрола и управленския стил; 
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 Оптимална организационна структура; 

 Ефективно действащ отдел за вътрешен одит; 

 Спазване на изискванията на националното законодателство и 

вътрешни разпоредби; 

От това може да се направи извода, че контролната среда, най-общо, 

включва начина на мислене и мерките на ръководството и лицата, натоварени 

с общо управление, по отношение на вътрешния контрол на организацията и 

неговото значение. Контролната среда включва и управленски и ръководни 

функции. Тя определя атмосферата в организацията, като по този начин влияе 

върху съзнанието на персонала по отношение на контрола. Тя е основата за 

ефективен вътрешен контрол, тъй като осигурява дисциплина и структура. 

Контролната среда се състои от няколко елемента, които могат да се 

разглеждат и като фактори, които влияят върху нея, като тук ще бъде обърнато 

внимание на комуникирането и налагането на ценностите за почтеност и 

етично поведение.  

От казаното до тук става ясно, че влиянието, което може да окаже 

контролната среда, като компонент на вътрешния контрол е голямо. Това 

налага необходимостта, организациите да притежават комплекс от правила за 

поведение по отношение на етичните норми. Те могат да бъдат комуникирани 

по различни начини в зависимост от спецификата на всяка организация. 

Например, за малки организации не е необходим писмен кодекс на поведение. 

Вместо това, те развиват култура, която поставя ударението върху важността 

на почтеността и етичното поведение предавана, чрез устни комуникации и 

личен пример от страна на ръководството.  

В САЩ, законът Sarbanes-Oxley (SOX) регламентира въвеждането на 

такива кодекси. Те засягат етичните ценности на финансовия директор на 

компаниите и финансовите служители. Поради факта, че в България 

преобладават предимно малки и средни предприятия, и въвеждането на 

вътрешен одит  не е задължително, в тях не са въведени етичени кодекси на 

поведение. За разлика от тях, в организациите от публичния сектор са 

въведени, но приложението им е по-скоро формално.  

Тази негативна констатация може да има сериозни последици, тъй като, в 

исторически план голяма част от провалите на водещи компании са в резултат 

на неетично поведение от страна на висши служители. Именно тези събития 

повишават вниманието към значението на контролната среда и в частност 

етичността на служителите, като фактор за ефективното функциониране на 

дейността. Това обосновава необходимостта от въвеждането на програма за 

етично поведение в организациите. 

За съжаление, често пъти се счита, че такава програма е въведена, тъй като 

на служителите е изпратен по пощата кодекс на поведение или при 

назначаването, те са подписали такъв, заедно с други необходими документи.  
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Като първа стъпка за създаването на добра контролна среда и добри 

етични практики, може да се възприеме запознаването на всички служители с 

ценностите на организацията и нейната мисия. Това е така защото изискването 

за етично поведение за различните нива в организацията е различно. В 

отговорностите на вътрешния одит е да окаже подкрепа, в последвствие и 

проверки, по практическото въвеждане и спазване на етичен кодекс на 

поведение, не само от висшето ръководство, но и от служителите.  

Ясното представяне на мисията е важен елемент при всяка етична 

инициатива. Не добре формулираната мисия може да породи цинично 

отношение, което ще донесе повече вреда отколкото резултат от оповестяване 

на мисията.  Вътрешният одит помага да се оцени представянето на мисията. 

Ако служителите и други заинтересовани страни не са запознати с 

корпоративната мисия е необходимо тя да бъде преразгледана и повторно 

оповестена. 

Следващ елемент със съществено значение е представянето на мисията. 

След като тя бъде разработена или в последствие преработена е необходимо 

да бъде разпространена до всички членове на организацията. Като се използва 

подхода “тон-на-върха“, висшето ръководство трябва да разясни мисията и 

необходимостта от нейното представяне. Тя трябва да бъде представена на 

възможно най-много места, включително и в отчети на организацията. Това е 

много важна стъпка за изграждане на ефективна контролна среда, чието първо 

условие е етичност и принадлежност.  

Разбирането за рисковата среда за една организация е основата за 

съществуването на ефективна контролна среда и въвеждането на функция по 

етиката. За целта е неободимо вътрешният одит да поеме основните функции 

по изследването на етичните нагласи в организацията. Етичните отношения и 

нагласа към риска  могат да бъдат оценени посредством целеви преглед на 

констатации от предходни одити или чрез специални прегледи, основаващи се 

на изследване на етичните отношения на служителите. Едно проучване на 

етиката е много добър начин за разбиране на настроенията в организацията и 

подкрепа на процесите на корпоративно управление.  

Например, последователни констатации в предварителните доклади, 

отразяващи „минимални“ нарушения могат да посочат общи тенденции в 

етичните настройки. Екипът по вътрешния одит може да е счел, че тези 

проблеми са маловажни, за да бъдат включени в обобщения краен доклад по 

одита, но именно такива констатации посочват потенциални проблеми в 

етичните отношения. Такива констатации могат да свидетелства не само за 

нарушения в етиката, но могат и да посочат необходимост от промяна на във 

възприетите правила. Вътрешният одитор може да установи това, чрез 

прегледи на работни документи от предишни одити и доклади от тях. 

От това става ясно, че вътрешния одит  може да извлече информация от 

дейности по други видове одити, на базата на която да оцени състоянието на 

етиката в организацията. Поради липса на друга структура в организациите 
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пак вътрешният одит е този, който би могъл да се заеме със специализиран 

одит, който да оцени настроенията спрямо организационната етика.  За да се 

добие представа за етичните настроения в цялата организация е необходимо 

да се изследват ръководителите, служителите и заинтересованите лица.  

В изследването на етичните настройки е подходящо да се включват както 

общи въпроси, отнасящи се до всички, така и специфични въпроси насочени 

конкретно към отговорностите на съответна група. Основното изискване към 

такова проучване е то да гарантира в максимална степен анонимността на 

анкетираните. Поради спецификата на обекта на оценка е уместно въпросите 

за изследване и оценка на етичните  настройки в организацията да не бъдат 

само такива, чийто отговори могат да бъдат дадени с „ДА“ или „НЕ“. 

Необходимо е в изследването да се включат въпроси, чийто отговори могат да 

бъдат както кратки така и в свободна форма, в зависимост от желанието на 

отварящите. От такъв тип отговори може да се получи ценна информация. За 

съжаление, обработването на свободните отговори е доста по-трудно.  

Като примерни въпроси, отнасящи се до изследване на етичната среда в 

една организация, мога да бъдат предложени следните: 
Таблица 1 

N Въпрос ДА НЕ Друго 

1. Имате ли достъп до информация относно текущи политики и процедури на 

организацията? 

   

2. Има ли в организацията механизъм за задаване на въпроси, нуждаещи се от изясняване?    

3.  Ако се окаже, че установена процедура е неприложима към съответна ситуация, има ли 

механизъм тя да бъде внесена за преразглеждане? 

   

4.  Считате ли, че ръководството в организацията следва същите правила, които следват 

служителите? 

   

5. Получавали ли сте някога от ваш ръководител съвет (нареждане) да пренебрегнете 

дадено правило или процедура? 

   

6.  Запознат ли сте с мисията на Вашата организация.    

7. Намирате ли че мисията на организацията е представена по подходящ начин?    

8. Има ли организацията кодекс на поведение? (Ако „ДА“ – запознат ли сте по подходящ 

начин с него?) 

   

9. Считате ли, че кодексът на поведение се осъвременява, за да отговаря на изискванията 

на обкръжаващата среда? 

   

10. Ясни ли са правилата, отнасящи се до нарушения на кодекса на поведение?    

11. Някога докладвали ли сте за нарушение на кодекса на поведение?    
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12. Участвал ли сте в обучение относно етиката, финансирано от организацията?    

13. Наясно ли сте как да докладвате за нарушения в етичните норми, включително и 

такива, извършени от счетоводството, вътрешния контрол и одит? 

   

14. Считате ли, че съществува  ефективен механизъм за разследване на докладвано 

нарушение? 

   

15. Считате ли, че е имало наложени наказания след докладване на нарушение?    

16. Имате ли опасения да докладвате за нарушения? (Ако да – какви?)    

 

3. Заключение 

В заключение може да се каже, че изследването на състоянието на 

контролната среда може да даде съществена информация за перспективите 

пред нея. За съжаление има редица трудности, както при създаването и 

подържането на добра контролна среда, така и при нейното изследване и 

оценка. За подържането на ефективна контролна среда е необходимо да има 

кодекс на поведение, който да се отнася не само до ръководството и 

служителите, имащи финансови отговорности, но и до всички служители. 

Поотношение на  изследването и оценката на етиката в една организация е 

необходимо внимание при интерпретирането на резултатите. Много важно е 

да се изясни дали става въпрос за тревожни изключения или те са израз на 

много по сериозен и задълбочен проблем с етичното поведение в 

организацията. За целта е уместно да се разширят оценките на проблемните 

въпроси с включване в изследването на други групи участници, като клиенти, 

посредници, продавачи и др.   
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Abstract. The paper examines how artifacts that document our history, form cultural and 

historical heritage and are quite often presented by tourism, cause certain problems of society. 

Their solution is a moral and a national challenge standing before social in general and 

specifically to the financial control. For the most part these are monuments of cultural or 

peculiar objects of pilgrimage tourism that provoke collectors’ passions and related 

misconduct. The aim of the study is to prove that the development of certain forms of financial 

control have the potential to create prevention of smuggling values of our cultural and 

historical heritage. In this regard as objects of analysis are concerned actions with objects 

made of precious metals and precious stones, numismatic collections, artifacts arising from 

archaeological excavations and other items within the meaning of the law. 

Keywords: artifact, cultural tourism, unauthorized actions, control, prevention. 

 

1. Въведение 

Действителността доказва, че само и единствено промяната гарантира 

развитие. Отделен е въпросът в каква насока се осъществява то. Така или иначе 

този процес може да бъде разгледан като материален израз на един от 

основните закони на диалектиката за единството и борбата на 

противоположностите. По-конкретно развитието на съотношенията между 

противодействащите сили предопределя преструктуриране в баланса им и това 

обяснява спецификата на този механизъм. Дефакто обществото, тълкувано 

като специфична и отворена управленска система, приема тези сигнали като 

предизвикателства за промяна. Принципно интересът да бъде контролиран 

разглеждания процес провокира реализацията на разнородни по характер 

операции. При създадените условия една от формите на анализ, индикираща 

посоката на промяна, е критичният преглед на минало и настояще.  

Въпреки че динамиката на заобикалящия ни свят е една безспорна и 

основна характеристика, съществуват и непреходни явления, сред които на 

челно място могат да бъдат поставени интересите. Целесъобразно заявените 

интереси принципно произтичат от потребност императивно да се заяви 

преимущественото наличие на властови ресурси, които се обосновават от 
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различния имуществен ценз на отделните личности и обособени от тях 

личностни формации. Обективно развитието и усъвършенстването на 

заявените интереси се свързва с разнородни, съзнателни и целенасочени 

действия. Големият им диапазон регистрира сериозни търсения и доказва, че 

стойността на удовлетворението е различна. В този контекст социумът 

демонстрира своеобразен нихилизъм към формирането на цената на 

неравенството, разглеждано като дисбаланс между заинтересованите страни. 

Задълбочаващият се процес буди безпокойство, предизвикано от умножаване 

на неравенството или ограничаване на възможностите. Именно двете 

родствени тенденции оказват влияние върху икономиката и политиката като 

затормозяват общественото развитие [1]. 

Един от пътищата, с помощта на който обществото опознава своето 

минало, т.е. своята история, на базата на който анализира настоящето и 

предвижда бъдещето, е откриването и съхраняването на културно-

историческото наследство. По този повод туризмът, и по-конкретно 

определени негови разновидности, като културения и поклонническия 

туризъм реализират в голяма степен тези национално значими задачи [2, 3]. 

Колкото и да са специфични и самостоятелни, споменатите типологизирани 

туристически прояви предоставят възможности да се опознае същността и да 

се опазят традициите на миналото [4, 5]. Тематично структурираните 

артефакти, презентирани от музеи и изложби, задоволяват в известен смисъл 

културните потребности на населението. Но все пак контактът с културно-

историческото наследство предизвиква и други мисли. 

От векове провокациите са свързани с това, че артефактите придобиват 

особена стойност, обоснована от присъщата им уникалност. Именно това ги 

превръща в един специфичен и достатъчно доходоносен източник. Реално 

тяхното откриване, ползване и съхранение, както и част от действията и 

операциите свързани с тях са обект на контрол, и по-конкретно на различните 

прояви на финансовия контрол.  

 

2. Съвременни схващания за контрола и приложение 

В общ план за явлението “контрол” е много трудно да се твърди, че 

притежава случаен характер. Употребата му е по-трудно да бъде възприемана 

като нещо инцидентно и спорадично. Задълбочаващата се нужда да бъдат 

прилагани разнообразни контролни форми при широк кръг обстоятелства и 

процеси доказват, че контролът е осъзната социална необходимост. 

Различните обществени потребности предопределят и вида контрол, чрез 

който те се задоволяват. 

След като принципно е уточнено, че няма развитие на нито една идея без 

да е предвиден в процеса на реализацията й и контрол, е съвсем естествено и 

от гледна точка на интересите, свързани с идеята, да се обърне внимание на 

една много значима форма на контрол, а именно - финансовият контрол. Може 

би е най-елементарно да се обоснове поставянето на акцент върху него, просто 
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защото най-лесно измерва тези интереси, като го прави по възможно най-

разбираемия и достъпен начин - чрез езика на цифрите и парите [6]. 

Финансовият контрол е строго определен вид социален контрол, който 

произтича преди всичко от правото на собственост, т.е. от правото да се 

управлява тази собственост. Това твърдение може да се възприема отчасти и 

като определение, но е нужно да се направят някои уточнения и по-сериозна 

обосновка [7].  

При подробен преглед на Международните счетоводни стандарти се 

разграничават редица съществени особености на финансовия контрол, 

разкривани целесъобразно в съдържанието на всеки конкретен стандарт. В 

определен случай контролът се дефинира като властта да се ръководи от 

финансовата и оперативната политика, така че да се извлече изгода. 

В друг стандарт се отбелязва, че контролът е еквивалент на собственост 

или част от нея, като в този случай се засяга това, че правото на контрол се 

проявява в зависимост от размера на притежаваното богатство.  

От написаното дотук става все по-ясно, че финансов контрол е властта да 

се управляват финансите на една организация, да се налага определена 

политика и естествено да се носи отговорност. Правото на власт, а 

следователно и на контрол, е израз на отговорност за състоянието на 

организацията, независимо от предмета на дейност и сферата, в която се 

изявява. Като проява на власт контролът не е просто възможност да се 

приложи конкретна форма на контрол или да се приведат определени 

процедури, а преди всичко да се задейства контролната функция.  

Наред с правото на собственост, а оттам и на власт, финансовият контрол 

е съществена част от йерархията на управление на обществото, важен елемент 

от регламентираните обществени отношения. Правото на държавата върху 

определена част от собствеността дефинира и правото й да упражнява контрол. 

Логично е да се предполага, че и в този случай става въпрос за право на 

собственост и на власт, като самата технология на контролната функция е 

предопределена от правото на държавата да ръководи финансите си и 

притежаваната от нея собственост. От това следва, че висшите органи на 

управление притежават определени правомощия да създават контролни 

институции за упражняване на правото на държавен одитинг или на държавен 

финансов контрол. 

 

3. Специфични контролни прояви: актуални нужди и особени проявления 

Твърде интересно е да се разгледат контролните прояви, свързани или 

произтичащи от ползването на културно-историческото наследство и 

обособените около неговата реализация конкретни форми и прояви на 

културния туризъм [8]. Разнообразието на културните ценности и правата, 

които обуславят операциите с тях, създават условия за осъществяване на 

редица действия, сред които немалка част могат да се определят като 

незаконосъобразни.  
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С промените в икономическото ни развитие, разглеждани като период на 

прехода, и усъвършенстването на частната собственост бележат ръст 

неправомерни действия с артефакти. В периметъра на тези действия влизат: от 

нелегалните иманярски набези до легалните продажби в аукциони и от 

поддържане на работата на антиквариати до експониране в реномирани музеи 

и обогатяване на частни колекции. Този социално значим процес обхваща 

изготвяне на фалшиви документи за произход, търговия включително със 

създадени по оригиналите перфектни копия. Специално за документите по 

установяване на произход е доказано въз основа на анализ върху извадков 

материал, предоставен от водещите музеи в света, че едва всеки четвърти 

артефакт притежава подобен документ. Но дори неговото наличието доста 

често буди основателни съмнения. 

Обективно работата на специфичната финансово-контролна система, 

чиито обекти са подобни операции и действия, има проблеми в много насоки, 

защото всеки неин компонент подлежи на критика, а същевременно възникват 

все повече алтернативи за усъвършенстване.  

Първо. За субектите, упражняващи този контрол, може да се каже, че 

регистрират дефицит и като познания в конкретните научни области, и като 

оборудване и технологична обезпеченост. Наред с това в своята близост с 

обектите на контрол се създават условия за възмездно сътрудничество или 

създаване на корупционни схеми. Тук може да се добави и липсата на плътно 

институционално взаимодействие и в известен смисъл „абдикация“ от страна 

на държавата. 

Второ. Поведението на подконтролните обекти става все по-

непредсказуемо и оригинално. Наличието на огромни интереси и стабилен 

пазар провокират създаването на канали и присъствието на сериозна 

технологична и друга логистика. Към това може да се прибави, че ситуацията 

в страната и състоянието на научните кадри предразполагат към 

придобиването на ценна информация на нищожни цени. Реално високо 

ерудирани научни работници се превръщат в ментори по-скоро на заявени 

колекционерски или търговски интереси, отколкото на държавата. 

Трето. За инструментариума можа да се каже, че навярно е 

най-несъвършенният, който на всичкото отгоре и много трудно се променя. 

Реално проблемите от междуинституционален характер и липсата на бързи и 

ефективни процедури допълнително затормозяват националната система. В 

този смисъл обикновено постъпилата информация в повечето случаи е 

недостоверна или подлежи на разнопосочно тълкуване поради приложението 

в работата на различните структури и системи на разнородни като съдържание 

термини: антики (Закон за старините / 28.01. 1911 г.), културно-исторически 

ценности (в практиката на МВР) и паметник на културата (Закон за културното 

наследство (ДВ бр. 19 / 13.03.2009 г.). Реално терминологичното разминаване 

съществува и в наднационален план, защото с Конвенция на ЮНЕСКО е 

утвърден терминът „културни ценности“ (Конвенция за мерките, насочени 
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към забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на 

правото на собственост на културни ценности - 14.11.1970 г.) [9]. 

Четвърто. Стандартите, по които работи системата, съдържат определени 

несъответствия и неточности. Те могат да бъдат тълкувани като резултат от 

недотам ефективната работа на българското законодателство най-общо, и 

по-конкретно в закъснелите корекции, внесени и в митническите, и във 

финансовите, и във валутните и други сходни нормативни бази. 

Въпреки че споделените проблеми са една много малка част от 

действителната картина, възможността на българското общество да опази 

националното си богатство и да създаде превенция срещу тези толкова 

сериозни престъпления е да се реализира критичен анализ и да се потърсят 

пътища за оптимизиране на междуинституционалното взаимодействие. 

 

4. Взаимодействия в процеса на контрол 

Принципно контролът, като целесъобразна и характерна дейност в 

системата на социалното управление - и по специално в процеса на своята 

реализация, взаимодейства с всички управленски органи. Взаимодействието 

осъществява две функции едновременно.  

Първата - по оценяване на дейността на конкретен орган.  

Втората - по натрупването на информация и възможностите за анализ 

върху ефективността на взети решения.  

В този контекст взаимодействието в областта на контрола е индикатор за 

социална зрялост при намиране на оптимални пътища за постигане на 

поставени цели [10]. Редно е да се уточни, че инициирането на цели може да 

се извърши в две посоки – и от контролната и/или от управленската система. 

Реално съществуват няколко възможности за развитие на взаимовръзката: 

1) връзка между обект и субект на контрол; 

2) връзка между субекти на контрол; 

3) субект на контрол и орган на изпълнителната власт; 

4) субект на контрол и орган на правораздаване. 

Основна предпоставка за добра взаимовръзка е запазването на 

функционален суверенитет на всички взаимодействащи си страни. Условията, 

които предпоставят усъвършенстване на работещи взаимоотношения, са: 

наличие на обща цел, воля за взаимодействие и липса на конфликтогенност. 

Самият процес на взаимодействие, базиран върху съвместна контролна 

дейност, обективно се възприема като успоредно протичане на контролен 

процес в повече от една система, т.е. създава се различна по структура нова 

социална система. Като основни изисквания за нейното съществуване и 

развитие се явяват компоненти като: наличие на обоснована и целесъобразна 

инициатива за взаимодействие, конкретизиране на форми и методи за 

взаимодействие, регламентиран непрекъснат обмен на информация и отчитане 

и анализ върху резултати от взаимодействието. 
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При положение, че взаимодействието се тълкува като сътрудничество 

между различни органи за постигане на обща цел, е съвсем естествено тези 

целенасочени действия на различните структури да бъдат обвързани с общ 

регулаторен механизъм за достигане на резултатност и ефективност. Именно 

това е мястото на координирането, най-общо казано - методиката за 

взаимодействие обективно е типичен израз на координация. В този ред на 

мисли координирането придобива факторна значимост за управлението на 

контролните процеси. 

Представените понятия “взаимодействие” и “координиране” от гледна 

точка на теорията на контрола провокират необходимост от уточнения. 

Процесите, които ги експонират, притежават обоснована целесъобразност. По 

тази причина най-вече координирането доказва, че в основата му стои 

властническото начало на контролната дейност. В чисто финансово-контролен 

план измежду субектите на контрол, които си взаимодействат, правомощия на 

координатор би придобил притежаващият най-големи властови ресурси.  

Посоченото в тези редове дава основание да се направи изводът, че 

координирането е вътрешно свойство на управлението и на неговите функции 

поотделно (вкл. на контрола), а не е пета функция. Макар че всяка конкретна 

управленска функция има нужда от координационен механизъм за 

оптимизиране, това не е достатъчно основание координацията да се тълкува 

като хиперфункция. 

Необходимостта от пълно познаване и приложение на възможностите за 

оптимизиране на взаимодействието и желаната съгласуваност между органите 

при провеждането на финансово-контролни мероприятия създава условия като 

обект на анализ да бъде зададен и диапазонът на взаимодействие на 

координиране. Основната характеристика, провокираща този интерес, най-

общо се крие във факта, че при всеки етап на протичащия контролен процес се 

създават условия, които налагат целесъобразно приложение на разнообразни 

подходи.  

Изходната позиция е теоретична и се базира на контролния процес и 

неговото триетапно провеждане. Системната организираност на процеса 

определя дефинирането на отделните етапи като твърде относително. Те 

протичат при наличие на планирана цел, предопределяща необходимостта от 

координация и взаимодействие. Интересно е да се отбележи, че освен 

присъствие в целия контролен процес те намират приложение и извън него при 

анализ на резултатите от контролните мероприятия, когато се превърнат в 

обект на икономическата статистика, на научни изследвания и предмет на 

обществено обсъждане. 

Конкретно за контролния процес и неговия първи етап, когато се подготвя 

контролната дейност, по повод на координирането и взаимодействието може 

да се каже, че инициативата идва от страна на контролния орган, натоварен да 

организира и администрира контролното мероприятие. Съобразно цел, задачи 

и създалата се ситуация най-общо взаимодействието и координацията стоят в 
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основата на формирането на сигнална информация, предопределяща 

необходимостта от контрол и насочваща бъдещите контролни действия.  

Във втория етап на контролния процес взаимодействието и 

координацията са насочени към разкриване на слабости и недостатъци в 

поведението на контролните обекти. Като основен резултат от този етап може 

да се посочи получаването на информация, обосноваваща вземането на 

ефективни решения.  

За третия и последен етап от контролния процес целта поставена пред 

взаимодействието и координирането е подготовка по създаване на документи 

за приключване и формулиране на решения с регулаторен и коригиращ 

характер. 

Най-общо за специализираните изяви, които не влизат в структурата на 

конкретен финансово-контролен процес, може да се каже, че протичат в 

различни  формати. Към тази категория активни мероприятия могат да бъдат 

причислени конференции, семинари, производствени съвещания и научни 

изследвания. Тяхната реализация се обосновава от принципа на доброволност 

и именно това доказва демократичната същност на контрола. Целта е чрез 

ефективно взаимодействие и координиране - извън процесно развиващия се 

контрол, да се намерят решения за възникнали проблеми и да се потърсят и 

нови алтернативи за приложение на “добри“ и адекватни на нуждите практики.  

 

5. Заключение 

Разглеждането на актуални въпроси как артефакти, които документират 

нашата история, формират културно-историческото ни наследство и се 

презентират доста често от туризма, предизвикват определени проблеми на 

обществото, показва, че тяхното решаване е едно морално и национално 

предизвикателство, стоящо пред социалния в общ план и конкретно пред 

финансовия контрол. В преобладаващата си част това са паметници на 

културния или своеобразни обекти на поклонническия туризъм, които 

провокират колекционерски страсти и свързани с тях неправомерни действия. 

Настоящата разработка показва, че развитието на определени форми на 

финансов контрол имат потенциал да създадат превенция срещу 

контрабандата на ценности от културно-историческото ни наследство.  

Всичко написано предоставя възможност да се формира обобщаващият 

извод, че в основната си част проблемите, произтичащи от развитието и 

усъвършенстването на културно-историческото ни наследство и 

презентиращия го културен туризъм, са свързани с неправомерни действия. 

Реално огромното им многообразие провокира различни нарушения и 

противозаконни прояви, които предизвикват търсенето на алтернативи за 

активно усъвършенстване на голяма част от формите както на социалния, така 

и на финансовия контрол. Всеки следващ случай убеждава, че нанесените 

загуби са основно от морално, а не от материално естество и в този контекст 
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акцентът във финансово-контролните мероприятия пада върху 

възпроизвеждащия се социално значим ефект. 

Анализираният активен процес доказва и убеждава, че нараства нуждата 

от създаване на превенция срещу този тип нарушения, отправя 

предизвикателство към българския законотворец за внасяне на адекватни 

промени в нормативната база и предпоставя своевременното иницииране на 

социална среда, гарантираща максимално плътно взаимодействие между 

всички контролни институции за изграждането на единна национална 

контролна система. 
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Abstract. The paper examines the essence and philosophy of the evaluation process. The 

reason that to be placed at the center of attention and then analyzed is the fact that its improper 

implementation, directed mostly to the value of a sufficiently large number of Bulgarian 

enterprises, predetermined the emergence of some very negative consequences for society. 

On the one hand, this may be explained by the damage to the patrimony and its interests 

regarding property, on the other - specifically with the mutilation of Bulgarian industry by 

providing a number of "working" businesses on the cheap to certain stakeholders. The 

systematic nature of the process enables the act of evaluation to be interpreted as a specific 

control system and thus adjustments to be made on the above-mentioned trends and their 

deepening. Along with this the paper seeks the answer to the question how to optimize the 

evaluation process in order to achieve the necessary effectiveness and sufficient transparency 

and thus to ignore some of the problems of Bulgarian society and also to create an 

environment for the development and implementation of ideas such as the reindustrialization 

of Bulgarian economy. 

Keywords: evaluation, standards, control, system, tools. 

 

1. Въведение 

Терминът „оценяване” провокира все по-често доста смесени чувства и 

мисли. Въпреки че принципно се възприема като форма на измерване и в този 

смисъл се очаква това да се осъществи точно и коректно, анализите от 

действителността непрекъснато опровергават заявените очаквания по 

неоспорим начин. 

Една от първопричините за тези резултати може да бъде конкретно 

посочена още с разнопосочното тълкуване на термина по отношение на 

неговия произход. До наложеното разбиране, че оценяването е системно 

натрупване на информация и обратна връзка в целенасочано приложение, 

качествата и въздействието на обект, програма или процес, използвайки 

критерии и регулиран чрез набор от стандарти, се стига след етимологичен 

анализ и намирането на общо между два различни английски глагола 

(evaluation) и (assessment). Специалисти твърдят, че първият глагол придобива 

водещо значение, защото е много по-близко до крайния, окончателен резултат. 

Разнородни мнения по повод на съдържанието на термина се формират въз 

основа на сферите на неговото приложение. И все пак в света на бизнеса се 

утвърждава позицията, че оценяването е форма на стойностно изражение или 

фиксирането на „размер на стойност при определени условия” [1]. 
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Поради това, че съвременното управление доказва все по-често, че не е 

само знания и опит, приложен в практиката, а съзнателна човешка дейност все 

по-близка до изкуството, в неговата структура се откроява по значим начин и 

оценяването. Основна цел на управлението на всяка производствена единица 

е устойчивото увеличение на икономическото състояние на владелци и 

акционери. Казано с други думи, въпросът, който изплува в съзнанието, е 

именно каква е стойността на конкретното предприятие. Отговорът на този 

въпрос зависи от това от каква гледна точка се извършва оценяването. Цел за 

този акт могат да бъдат много дейности в твърде широк диапазон - от покупко-

продажби до консултантски услуги, от иницииране на банков залог до 

процедури по обезщетяване при възникнали застрахователни рискове [2]. 

Търсенето на подобни специализирани услуги в последните години създава 

условия на действията по оценяване да се обърне сериозно внимание и 

същевременно да се утвърди  професията “оценител”. 

Разглежданият въпрос е от особена важност и по отношение на оценката 

на ефективността на социалните програми (проекти), която е свързана с 

насочеността на социалната система към социална защита и социално 

обслужване на населението, очертавайки основни проблеми, механизми за 

социални услуги и задачи за измерване, определящи базовите изисквания към 

оценката на ефективността на социалното програмиране и различните етапи 

[3]. Ефективността (икономическа и социална) на функциониращата и 

развиващата се социална система винаги се явява резултат от действията на 

всички фактори на системата в тяхната съвкупност, представяна като 

интегративна резултативност. Непротиворечивостта и сложността на връзката 

между икономическата и социалната ефективност е обусловена от 

методическия принцип, според който реализацията на социалната програма 

сама по себе си се превръща в катализатор за ефективно обществено-

икономическо развитие. Сложният характер на оценката предполага и 

целенасочена организация на процеса за разкриване на мненията, съжденията 

и умозаключенията, изказвани с помощта на определени форми и методи [4]. 

Особено внимание при оценка на ефективността следва да се отделя на 

специалния проблем за оценка на качеството и технологията на оценяване. 

 

2. Технология на оценяване 

Стойността на организацията зависи от заложената цел. Именно по този 

повод не съществува универсална технология на оценяване. Колкото по-точно 

се фиксира целта за реализация на анализ на стойността, толкова по-успешно 

може да бъде проведено оценяването. Фиксирането на стойността може да се 

осъществи поради следните основания: данъчно облагане на дарение; дялово 

участие в акционерния капитал на предприятието; предмет на сделка; 

ликвидация на предприятието; преобразуване на предприятието; залог за 

банково кредитиране; обект на застраховане; обявяване на фалит; емитиране 

на ценни книжа и др. 
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Самата стойностна оценка възприема различна форма, насочена към 

конкретно тълкувание и адекватно приложение. По този повод се утвърждават 

конкретни видове: 

І. Пазарна стойност; 

ІІ. Инвестиционна стойност; 

ІІІ. Вътрешна стойност; 

ІV. Стойност на продължаващия бизнес; 

V. Ликвидационна стойност; 

VІ. Балансова (счетоводна) стойност;   

VІІ. Реална стойност. 

В съвременната практика създаването на оценки е подчинено на 

конкретни принципи, норми и правила, регламентирани от съответни 

стандарти. Американската практика, възприемана като ефективна, добра и 

водеща, ползва общоприети стандарти, разработени от Американската 

асоциация на оценителите.  

По нейния пример в българската практика в началото на прехода са 

въведени 8 стандарта за бизнес оценяване (СБО), разработени от Агенцията по 

приватизация. Впоследствие, поради търсенето и налагането на „добри” 

оценителски практики и разширяване на тяхното приложение, се прибягва до 

приложението на Международни стандарти за оценяване и Европейски 

стандарти за оценяване [5]. 

За по-висока степен на  степен на разбираемост и адекватно тълкуване е 

създаден и и се ползва Речник на основните термини в бизнес оценяването. 

При анализа на стойност е добре да се отчитат и различията, които 

произтичат от формата на собственост и регистрация. За целите на анализа и 

последващото го оценяване от особено значение е вътрешната стойност. Както 

всяко явление или процес, при анализа на вътрешната стойност се откриват 

две взаимно обосновани и допълващи се структури – фундаментална и 

вътрешно-информационна. Тяхното обособяване е относително условно и 

свързано с гледната точка, обоснована върху аналитичните и целесъобразни 

възможности за приложение. 

Фундаменталната структура, осмисляща вътрешната стойност, е 

конкретно целенасочена към управление и максимизация на организационната 

стойност. Тя обслужва най-вече нуждите на мениджмънта. Елементите на тази 

структура са конкретни, базисни и финансови фактори.  

Анализът на тази специфична структура е немислим без изграждане на  

система от показатели, формиращи се на базата на информация от ключовите 

фактори. 

Условно информацията за всички финансови фактори може да се 

организира в четири основни групи показатели: 

А) показатели, отразяващи стратегическата ефективност на 

организацията; 

Б) показатели за ефективността на операционната дейност; 
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В) показатели за инвестиционната активност; 

Г) показатели за финансовата дейност. 

Вътрешно-информационната структура на вътрешната стойност е 

особена аналитична форма, при която представената информация е 

максимално близка до реалната оценка на предприятието, съобразена с 

актуалните пазарни тенденции, отчетени под влияние на привличане на 

капитал въз основа на емитиране и търговия с ценни книжа. 

Основните фактори, способни да оказват влияние върху стойността на 

акциите, са: 

І. Стойност на активите. 

ІІ. Вероятни бъдещи проценти и дивиденти.  

ІІІ. Вероятни бъдещи доходи.  

ІV. Вероятен бъдещ размер на ръста.  

Методиката за анализ на вътрешната стойност невинаги работи 

ефективно поради следните основни причини [6]: 

А) Пазарът не е съвършен и невинаги реагира адекватно на 

организационните промени. 

Б) Съществуват много предприятия, чиито успех е зависим от 

спекулативни фактори.  

В) Някои организации се развиват с невероятни темпове и това е трудно 

да се оцени. 

Г) На пазара понякога се появяват иновативни продукти, технологии и 

цели сектори.  

Д) Появата на сривове в курса на всички търгувани акции без видими 

причини.  

Е) Трудно се включват в анализа цикличните колебания на дадена 

икономика.  

Ж) Форсмажорни обстоятелства провокират структурни промени в 

пазара. 

В процеса на анализ и създаване на оценка на вътрешната стойност 

съществуват и допълнителни обстоятелства, които понякога имат решаващо 

значение за резултатите. Сред тези обстоятелства могат да се споменат: 

размерът на пакета акции, от позицията и в интерес на който се анализира; 

правото на участие в управлението (правото на глас); възможността за 

ефективна сделка при минимални загуби; законодателни ограничения върху 

операциите с акции; ограничения, произтичащи от правата на собственост; 

ограничения, произтичащи от промяната на основна производствена дейност, 

и др. 

Високата динамика на икономическата среда и голямата активност на 

икономическите агенти създават условия, в които и към оценяването 

изискванията стават все по-високи. Тази тенденция се засилва, защото все 

по-често в акта на оценяване и в неговите резултати прозират „нездрави” 

интереси, т.е. все по-често е трудно или почти невъзможно оценяването да 
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бъде свързано с правомерни и законосъобразни действия, но не разгледани 

като технология на процеса, а като ефект, който се възпроизвежда върху 

самото общество. Реално съдържанието на ефекта може да бъде обяснено с 

проявяващите се дефицитите в работата на икономическата и политическата 

система и развиващия се пазар, т.е. със състоянието на ключовите фактори 

предопределящи социалното развитие. 

В съвременната българска практика при анализ и формиране на оценка за 

организационната стойност се прилагат редица методи. Те от своя страна 

формират определени подходи, които обосновават и структурират процеса. 

Именно по този причина може да се създаде условна класификация на 

методите: 

1. Методи, базирани на структурата на активите: 

а) чиста стойност на активите (капитала); 

б) ликвидационна стойност. 

2. Методи, базирани върху доходността (приходен подход). 

а) капитализация на дохода. 

б) дисконтирани бъдещи доходи. 

3. Метод на пазарните сравнения (по аналог). 

4. Други методи. 

 

3. Българската практика по оценяване 

Анализът на българската практика по оценяване създава възможност да 

бъде направен изводът, че тя все повече обективно се доближава до 

принципното си начало. Поради това, че самият процес се развива и 

усъвършенства, като демонстрира системен характер, е напълно реално да 

бъде припознат и като специфичен контролен процес, формално представен 

като система, консолидираща особеностите на измерване, оценяване и 

контрол. 

За субективната страна на разглежданата контролна система може да се 

каже, че в нейната структура се вписват все по-квалифицирани експерти. 

Работата по придобиването на все по-висока експертиза осмисля работата на 

институционализирани системи като Камара на независимите оценители в 

България (КНОБ). 

Като обект на и за контрол се възприемат действията на оценителите, 

тълкувани двустранно. Редно е да се уточни, че двете страни си 

взаимодействат и не могат да бъдат дефинирани. Едната част от тези действия 

възприема характеристиките на обект на контрол поради това, че именно при 

тях в процеса на оценяване често настъпват значими отклонения. Другата част 

сработва в момента, когато самите резултати от оценяването се представят на 

обществото и именно тогава обикновено са задейства принципът на обратната 

връзка, въпреки че тогава реакциите са вече закъснели, излишно усложнени и 

скъпи по отношение на разходи. 
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По повод на стандартите най-общо може да се каже, че тяхното 

съдържание и актуализация ги доближават максимално до и към водещите 

световни образци и практики и все пак е редно да се направи констатацията, 

че тяхната актуализация и степен на адекватност не са на желаното ниво 

съобразно промените в икономическата реалност и увеличаващите се 

очаквания на обществото. 

Анализът на инструментариума дава основание да се твърди, че 

прилаганите все по-модерни и актуални методики му вменяват същностни 

характеристики на типичен контролен инструментариум, в структурата на 

който се разграничават контролно-аналитична и информационна страна. 

Поради това, че в процеса на оценка присъства и субективния фактор за 

постигане на пълна обективност и обоснованост на оценяването е въведен и 

специфичен контролен орган в лицето на Комисия по професионална етика 

към КНОБ, т.е може да се говори за създаване и работа на контрол върху 

оценяването (контрола). Въпреки това стои и се задълбочава проблемът с това 

дали и как се управлява системата на оценителите при наличието и развитието 

на множество заявки и претенции, обосновани от разнородни интереси. 

 

4. Заключение 

В процеса на разглеждане на същността и философията на оценяването 

се създават условия този акт да бъде поставен във фокуса на внимание и 

анализиран във връзка с неговото некоректно провеждане, насочено най-вече 

към стойността на достатъчно голям брой български предприятия, 

предопредели възникването на много негативни последици за обществото. От 

една страна принципно това може да се обясни с накърняването на 

патримониума на неговите имуществени интереси, а от друга - конкретно с 

осакатяването на българската промишленост чрез предоставяне на редица 

„работещи” предприятия на безценица на определени заинтересовани страни. 

Системният характер на процеса предоставя възможност актът на оценяване 

да бъде тълкуван като специфична контролна система и по този начин да се 

внесат корективи върху споменатите по-горе тенденции и тяхното 

задълбочаване. Наред с това е обосновано да се търси отговор на въпроса как 

да се оптимизира процеса на оценяване, за да се придобие нужната 

ефективност и достатъчно прозрачност и същевременно да създаде среда за 

развитие и реализация на идеи. 

Написаното по повод на оценяването създава възможност да се формира 

изводът, че процесът по оценяване придобива все по-висока значимост поради 

това, че измерва стойността на все по-голям кръг от обекти, създаващи условия 

и присъстващи в работата на икономическата система. В неговия процес 

намират възможност да бъдат удовлетворени заявените интереси възникнали 

и по повод на сделки, и по повод на реорганизация, и по повод на развиване на 

собственост. В този смисъл актът на оценяване се превръща в една активна 

система за текущ контрол, която на базата на обективно и експертно измерване 
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задейства принципа на обратна връзка и по този начин оптимизира 

управленските процеси, протичащи в публичното пространство, засягащи 

развитието и усъвършенстването на социума. Възможността актът на 

оценяване да придобие и развие споменатите качества е алтернативата за 

компенсиране на натрупаните дефицити в работата на икономическата 

система от една страна и икономически по-изгодно решение на въпроса за 

коментираната все по-често реиндустриализация. 
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Abstract. Cost control and cost management are fundamental functions in the management 

of the business organizations. The purpose of this paper is to examine the responsibilities of 

management to create and implement proper cost control system and to engage all employees 

within the company to participate actively in the process by educating them and motivating 

them properly. The paper also examines the challenges that managers face in planning, 

budgeting, controlling and managing the costs of an organization in an uncertain environment. 
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1. Въведение 

Управлението и контрола на разходите е една от основните функции в 

управлението на съвременните бизнес организации, значението на която 

функция нарастна през последните години. Независимо от установената 

теоретична завършеност на изследванията в областта на управлението на 

разходите, налице са определени тенденции, които предявяват изискване за 

непрекъснато усъвършенстване на методичeския и на приложния 

иструментариум при контрола и управлението на разходите. Дискусията по-

долу се фокусира върху описание на системите за контрол на разходите и 

върху стратегии за тяхното управление и контрол. Акцент е поставен върху 

отговорностите на мениджърите да създадат и имплементират подходяща 

система за контрол и върху целта всички служителите в организацията да 

бъдат въвлечени да участват активно в процесите по управление на разходите. 

Вторият акцент е поставен върху предизвикателствата, до които води 

планирането и контролът на разходите в променлива (рискова) среда. 

 

2. Системи за контролиране на разходите 
Системата за контролиране на разходи е важна част от цялостната система 

за вземане на организационни решения. Тя е съставена от формални и 

неформални средства и методи, разработени за управление на разходите в 

бизнес организацията. В сравнение със системата за управление на разходите, 

системата за контрол на разходите предоставя информация за планиране и 
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контрол от момента на планиране до фактическото изпълнение на дейностите, 

както е показано в таблица 1. 

 
Таблица 1. Функции на ефиктивната система за контрол на разходите 

 

Контролна точка Причина Метод за контрол 

Преди събитието Превантивна: 

рефлектира планирането 

Бюджети; стандарти; 

количествени и 

качествени цели 

По време на 

събитието 

Корективна: гарантира, 

че действието се 

извършва в съответствие 

с плановете и позволява 

коригиране на 

проблемите от 

ръководството в 

момента на 

възникването им 

Периодично 

наблюдение на 

дейностите; сравнение 

на фактически 

дейности и разходи с 

планирани 

(бюджетирани) 

След събитието Диагностична: насоки за 

бъдещи действия 

Обратна връзка; анализ 

на отклонението 

 

Според основното схващане за планиране и контрол, контролът е част от 

управленския цикъл, който започва с фазата на планиране. Без изготвяне на 

организационен план, не може да бъде осъществен контрол, поради липсата на 

предварително поставени цели и задачи. В планиращата фаза следва да се 

заложат целите, които да бъдат база за изпълнението на контролната фаза.  

Ефективната система за контрол на разходите обхваща не само 

управленските функции, но също и идеята за “осъзнаване на разходите”. 

„Осъзнаване на разходите” се отнася до отношението на всички служители в 

организацията към следните теми: разбиране за причините за динамиката на 

разходите; ограничаване на разходите; избягване на разходите; намаляване на 

разходите [1]. Функцията по контрол на разходите не може да бъде 

осъществена само и единствено от мениджърите. Нагласите и усилията на 

всички хора, работещи в организацията влияят на процеса по контролиране на 

разходите. 

 

3.  Причини за динамиката в разходите 

За да бъде осъществен контрол, трябва да има създадени предварителни 

очаквания. Следователно, контролът на разходите започва с изготвянето на 

бюджета. От своя страна, бюджетите не могат да бъдат изготвени без да има 

разбиране за причините за изменение в динамиката на разходите в различните 
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периоди. В този смисъл контролът на разходите изисква да бъдат дефинирани 

причините за изменение на разходите: 

Динамиката на разходите може да бъде породена от изменение в обема 

на производството. Пълните променливи разходи се увеличават или 

намаляват респективно от промяната в дейността на предприятието. Ако 

фактическото производство в настоящия период е различно от това в 

предходния период или от бюджетираното производство, пълните фактически 

променливи разходи ще бъдат различни от бюджетираните или от разходите в 

предходния период. Гъвкавият бюджет може да компенсира такива разлики 

като бъдат включени очаквани разходи при различни нива на производство. 

Използвайки гъвкави бюджети, мениджърите могат да правят валидни 

сравнения между бюджетирани и фактически разходи, за да определят дали 

разходите са били ефективно контролирани през периода. 

Изменение на разходите може да настъпи от ефекта на 

инфлация/дефлация. Обикновено девиацията в стойността на парите се 

измерва с индекса на потребителските цени, който отразява промяната в 

цените на стоките и услугите. Индекси на инфлация/дефлация по индустрии 

или по суровини могат да бъдат използвани, за да бъде получена по – точна 

информация за инфлационни/дефлационни ефекти върху цените на 

определени производствени ресурси. Където е необходимо, компаниите могат 

да включват клаузи за коригиране на цените в своите договори за продажба, за 

да покрият евентуалните ефекти от инфлация за времето от поръчката до 

доставката. Такива клаузи са особено подходящи за идустрии, в които времето 

за производство (от поръчка до доставка) е значително. 

       Промяна на разходите може да бъде продиктувана и от изменение в 

търсенето и предлагането. Индивидуалното търсене и предлагане на 

определени стоки и услуги може да повлияе на продажната цена в обратна или 

в същата посока спрямо индекса на потребителските цени. Връзката между 

промяната в цените и промяната в търсенето и предлагането се обуславя от 

ценовата еластичност. Ако ценовата еластичност е ниска, то голяма промяна в 

цената би довела до малка промяна в търсенето и предлагането. От друга 

страна, ако ценовата еластичност е голяма, голяма промяна в цената ще доведе 

до голяма промяна в търсенето и предлагането. 

       Доставчиците обикновено дават на своите клиенти отстъпки за 

достигнати количества. Следователно, разходът за единица суровина би се 

променил в зависимост от обема на поръчаните количества в отделните 

периоди или спрямо предвидените. В дискусията до момента бяха посочени 

причини, водещи до изменение в разходите. В следващите параграфи фокусът 

е върху действията, които фирмите могат да предприемат за ограничаване 

(контролиране) на разходите. 
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4. Ограничаване на разходите 

Доколкото е възможно, равнището на променливите и фиксираните 

разходи за единица продукция от период до период трябва да бъде 

минимизирано посредством процеса на ограничаване на разходите. 

Ограничаване на разходите не е възможно за инфлационни, данъчни, 

регулаторни и промени свързани с търсенето и предлагането, понеже тези сили 

възникват извън организацията [2]. 

В някои случаи значителна обмяна на информация може да се 

осъществява между членове (различни компании) на една верига на 

снабдяване. Работници или мениджъри на една организация могат да участват 

в дейности, целящи намаляване на разходите на друга компания. Например, 

една компания може да помогне с експертиза и обучение на служители на свой 

доставчик с цел по – ефективно производство, водещо до намаляване на 

производствените разходи на доставчика, респективно и намаляване на 

доставните цени. 

Разходи, които растат поради ниска конкуренция между доставчиците, 

сезонност и поръчани количества, подлежат на специфични дейности по 

ограничаване на разходите. Би следвало компаниите да търсят начини за 

поставяне на горна граница на промените в съответните разходи. Например, 

мениджърите по доставки трябва да изследват алтернативни доставчици на 

стоки и услуги и да преценят кои от тях са в състояние да предложат 

суровините в необходимите количества, качество и срок. Сравнявайки 

разходите и намирайки нови източници на доставки, води до по – силна 

позиция за водене на преговори с потенциалните доставчици и съответно до 

намаление на разходите.  

Компаниите могат да управляват сезонната промяна в цените като отлагат 

или изтеглят поръчки напред във времето. Въпреки това, при вземане на 

решение за количествата и времето, в което се правят поръчките, следва да се 

вземат предвид и допълнителните разходи свързани с прекомерното или 

недостатъчното запасяване със суровини и материали. Съществуват различни 

модели, които могат да бъдат използвани при вземането на такива решения – 

Economic order quality, Safety stock levels, Just-in-time philosophy.  

В допълнение, що се отнася до услуги, често е възможно машини и 

съоръжения със сезонна промяна в цените да бъдат поправяни вместо 

заменяни.  

 

5. Избягване и намаляване на разходите 

Описаният процес по „Ограничаване на разходите” би бил много 

ефективен, ако може да се имплементира. Понякога това е невъзможно и в тези 

случаи могат да бъдат прилагани стратегии за избягване на разходите. Това 

включва намиране на приемливи алтернативи на скъпи материали и суровини 

и/или прекратяване на купуването на излишни стоки и услуги. Избягване на 
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един разход може да доведе до необходимост от възникването на друг по – 

малък разход.  

Намаляване на разходите може да бъде постигнато чрез аутсорсинг 

(изнасяне на определени функции извън предприятието) вместо поддържане 

на неефективни вътрешни за фирмата отдели. Финансовите, юридическите и 

отделите за обработка на данни са функциите, които са най - честа цел за 

аутсорсинг в много компании. Отдел дистрибуция също влиза в групата на най 

– честите кандидати за аутсорсинг. 

Мениджърите могат да използват следната схема, състояща се  от пет 

стъпки за имплементиране на система за контрол на разходите представена в 

таблица 2 [3]. 

Стъпка 1: Изследване и разбиране на видовете разходи, възникващи в 

организацията. От какъв храктер са разглежданите разходи – постоянни или 

променливи, продуктови или периодични, разходи за материали, труд, услуги? 

Кой е носител на разходите? От кого са направени покупките? Кога са 

направени покупките?  

Стъпка 2: Комуникиране с всички служители на нуждата от „осъзнаване 

на разходите”. Служителите трябва да бъдат наясно кои разходи трябва да се 

контролират по – добре и защо контролът на разходите е важен не само за 

компанията, но и за самите тях. 

Стъпка 3: Обучение на служителите по отношение на техники за контрол 

на разходите. Насърчаване на служителите да участват активно с предложения 

за начини за контролиране на разходите и тяхното правилно мотивиране. 

Стимулите могат да варират от вербално приназние до парични награди, 

допълнителен платен отпуск и т.н. 

Стъпка 4: Генериране на отчети с фактическите резултати за периода, 

сравнение на бюджетирани и фактически резултати и калкулиране на 

отклонения. Мениджърите трябва да напрявят анализ, чрез който да преценят 

защо и как разходите са били или не са били контролирани през изминалия 

период. Такъв тип анализ може да разкрие факторите оказващи влияние върху 

равнището на разходите, което да позволи по – доброто контролиране и 

управление на дейностите, водещи до допълнителни разходи в бъдеще. 

 Стъпка 5: Необходимо е да се възприеме възгледа, че контролът на 

разходите е дългосрочен процес, а не краткосрочно решение. Това включва 

използване на актуални, подходящи методи за контрол на разходите, които да 

бъдат оценяни вземайки предвид обстоятелствата за сметка на малко вероятни 

допускания. 
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Таблица 2. Имплементиране на система за контрол на разходите 

 

Стъпка 1: Изследване и разбиране на видовете разходи, възникващи в 

организацията 

Стъпка 2: Комуникиране с всички служители на нуждата от „осъзнаване 

на разходите”  

Стъпка 3: Мотивиране на служителите чрез допълнително обучение и 

създаване на подходящи стимули 

Стъпка 4: Сравнение на фактическите резултати с бюджетираните и 

извеждане на заключения за бъдещото подобряване на база направения 

анализ 

Стъпка 5: Разглеждане на контрола на разходите като дългосрочен процес, 

а не краткосрочно решение 

 

Следването на тези пет стъпки би осигурило благоприятна атмосфера за 

ефективно контролиране на разходите и извличането на най – голяма полза от 

направените разходи. Анализ разходи – ползи е нужно да бъде направен преди 

решението за иницииране на определен разход. Разходите следва да бъдат 

включени в бюджета като част от фазата на планирането, защото в противен 

случай те не могат да бъдат контролирани след като са направени. От друга 

страна, бъдещите разходи  могат да бъдат контролирани на базата на 

информация, придобита за разходи от предходни периоди. Контролът на 

разходите не бива да спира в края на фискалния период, нито поради факта, че 

разходите са били намалени и/или контролирани през текущия период. 

 

6. Променлива среда и несигурност 

Мениджърите са изправени пред два основни проблема при процеса по 

управление на разходите. Първата трудност е свързана със събирането, 

обобщаването и анализирането на историческа информация за събития и 

дейности настъпили през предходни периоди. Например, определяне на 

разхода свързан с придобиване на оборудване или разходите, необходими за 

опериране на отдел или дивизия. Втората трудност е свързана с това, че за да 

изпълняват своите функции, ръководителите имат нужда от информация за 

събития и дейности, които ще бъдат осъществени в бъдеще. Например, 

бюджетиране на разходите за продукция, която трябва да бъде произведена в 

следващ период, изчисляване на разходите за бъдещо придобиване на 

оборудване за производството, прогнозиране на влиянието на бъдещи събития 

върху разходите за издръжка на отдел или дивизия, и т.н. Ефективността на 

мениджмънта да оперират в такава среда се определя от способностите им да 

управляват несигурността. 
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7. Стратегии за справяне с несигурността 

Предложени са четири основни стратегии, приложими при управление на 

разходи в условия на несигурност: 

 Отразяване на несигурността при оценката на бъдещи разходи. 

 Структуриране на разходите, с цел приспособяване към несигурни 

резултати. 

 Опции и форуърд договори за управление на риска. 

 Договори за застраховки срещу разходи от непредвидени събития. 

7.1. Отразяване на несигурността при оценката на бъдещи разходи 

 Обикновено, историческите данни за връзката между разходите и техния 

носител се използва като база за оценка на степента, до която тази връзка е 

случайна. За изготвянето на този анализ, често се прибягва до използването на 

статистически инструменти. В следващото уравнение, Y е разходът или друга 

неизвестна (зависима променлива); A и B са съответно пресечната и наклона в 

уравнението за прогнозиране; и X е променлива предиктор (независима 

променлива). За изчислението на А и B в прогнозното уравнение може да се 

използва метода на най – малките квадрати [4].                                                     

 𝑌 = 𝐴 + 𝐵𝑋           (1) 

Когато съществуват алтернативни носители на разходите (независими 

променливи), при регресионния анализ може да бъде използван метода на най 

– малките квадрати за избора на  независимата променлива, която е най – 

добрия предиктор на стойността на разходите (зависимата променлива). 

Например, мениджърите могат да използват методът на най – малките 

квадрати при взимането на решение дали машиночасовете, производствените 

часове или друга променлива най – добре обяснява и прогнозира промените в 

кoмуналните разходи. Статистическата връзка между разходите и носителите 

на разходи, дава възможност за частично елиминиране на несигурността по 

отношение на разликата в бюджетираните и реализираните разходи. 

7.2. Структуриране на разходите, с цел приспособяване към „несигурни” 

резултати 

Колкото по–голяма е несигурността във търсенето, толкова по–голям е 

риска постоянните разходи да състъвляват голям процент от общите разходи. 

В представената по-долу графика разход – приход ( фигура 1) за компании А 

и Б, компания А има структура на разходите, която е изцяло променлива, а 

компания Б - такава, която е изцяло фиксирана. Пространството между 

линията на прихода и линията на разхода показва печалбите или загубите на 

фирмата. Сумата на печалбата варира значително с малки изменения в обема 

на фирма Б. За сметка на това, печалбата на фирма А се изменя бавно с 

промяната на обема. Следователно печалбата на компания А е по – слабо 

изложена на ефектите на несигурността. Въпреки, че постоянните и 

променливите разходи не са напълно взаимозаменяеми, повечето компании 

имат значителната възможност да променят тяхната структура. 
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   Фирма А           Фирма Б  
   Само променливи разходи          Само постоянни разходи   

     лв.                            лв.               

                Приходи                            Приходи                 
                   Печалба                      Печалба 

                             
                Разходи Загуба 
  

 Разходи 

  

     
  обем обем 

 

Фиг. 1. Връзка между несигурността и структурата на разходите 

 

7.3. Използване на опции и форуърд договори за управление на риска 

Несигурността относно разходите за суровини произтича от два 

източника: количеството и разходите за вложените материали. Количеството 

материали необходимо за производството зависи от количеството на 

произведената продукция, което от своя страна зависи от търсенето на 

продуктите на компанията на пазара. От друга страна, цената на използваните 

суровини може да зависи от много други фактори, което налага различни 

стратегии за управление на ценовия риск. Управлението на този ценови риск е 

важен от гледна точка на това, че много компании оперират във високо 

конкурентна среда. Това не позволява на предприятията да увеличат цените на 

своята продукция в достатъчна степен, което ефективно да доведе до 

покриване на завишените разходи. Два финансови инструмента могат да бъдат 

използвани в имплементирането на стратегии за управление на несигурността 

– опции и форуърдни договори. 

Опциите и форуърдните договори са споразумения, които дават на 

притежателите им право да купят дадено количество (суровина) на 

предварително определена цена на предварително определена бъдеща дата. 

Използването на опции и форуърдни договори за управление на риска се 

нарича хеджиране. Тези споразумения могат да се сключват пряко с 

доставчиците, както и да бъдат купувани от финансови институции или 

търгувани на борсите. Използването им води до намаляване на промените в 

стойността на разходите в различните периоди. Това от своя страна подобрява 

планирането, както и последващия мениджърски контрол, който може да се 

фокусира върху неефективности в организацията на производството вътре в 

предприятието. 

7.4. Застраховки срещу възникването на специфични събития 

Последната разглеждана стратегия за управление на несигурността е 

използването на застрахователни договори, в които едната страна 

(застраховател) приема да възстанови разходите на втората страна 

(застрахован) срещу предварително платена сума (премия). Докато други 
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стратегии за управление на риска са фокусирани върху евентуалното 

повишение на разходите свързани с количеството или цената на суровините, 

застрахователните договори се сключват, за да помогнат на компанията да се 

справи с риска от настъпването на определени събития. Събития, за които се 

сключват застрахователни договори обикновено водят до рязко покачване на 

разходите в отсъствието на застраховка. Такива например са ситуации, в които 

се налага реновиране или построяване на нова фабрика в случай на пожар или 

земетресение. В този смисъл застрахователните договори са важно средство за 

контрол на разходите, при настъпване на събития, които в някои случаи могат 

да доведат до затварянето на производства или до прекратяване на дейността 

на предприятието. 

 

8. Заключение 

Развитието на бизнес организациите и изострената конкурентна среда 

води до необходимост от преосмисляне на една от фундаменталните функции 

на мениджмънта - управлението и контрола на разходите. Тази функция има 

пряко влияние както на краткосрочните резултати на компанията, така и на 

дългосрочната рентабилност. Имайки това предвид и с цел повишаване на 

конкурентоспособността на фирмите, които управляват, мениджърите следва 

да изградят комплексна система за контрол на разходите (според вътрешните 

и външните условия и ограничения). Независимо от тези вътрешни и външни 

особености, тази система трябва да бъде изградена на базата на посочените в 

таблица 1 функции на успешната система за контрол на разходите. В 

допълнение на това, важна мениджърска задача е да информират, обучат и 

ангажират всички служители в компанията с идеите, стратегиите и средствата 

за контрол на разходите. Не на последно място, организациите опериращи в 

динамична и несигурна среда следва да включат в цялостната си система за 

контрол на разходите стратегии за управление на риска от нежелани промени 

в структурата на своите разходи. Това би довело не само до по-добрия контрол 

на разходите, но в някои случаи би предотвратило последиците от събития, 

които могат да застрашат оцеляването на бизнес организацията. 
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Abstract. Management of administrative organizations (AO) is a dynamic process that 

requires finding and implementing methods and income enabling increased efficiency of 

administrative processes. This efficiency should be linked through a system of performance 

indicators with the mission and strategy of AO. To achieve this it is necessary to develop 

methodology for implementation modified balanced scorecard in management of AO. 

The goal of this paper is to develop methodology for implementation balanced scorecard in 

the management of administrative organizations. 

Keywords: subsistem in administrative organizations; modified balanced scorecard, 

methodology for implementation. 

 

1. Въведение 

Управлението на административните организации (АО) е процес 

изискващ намирането и прилагането на методи и подходи подпомагащи 

повишаване на ефективността от изпълняваните административни процеси. 

Тази ефективност е необходимо да бъде обвързана чрез система от 

показатели за ефективност с мисията и стратегията на АО. За постигането на 

това е необходимо методика за въвеждане на модифицирана балансирана 

система от показатели (МбСп) въз основа на подсистемното структуриране 

в админситративните организации. 

Целта на настоящият доклад е въз основа на теретико-методологическо и 

приложно изследване да се разработи методика за въвеждане на 

модифицираната система от показатели в управлението на 

административните организации. 

Задачите в съответствие с поставената цел са: 

 да се определи структурата на модифицираната система от 

показатели; 

 да се разработи методика за въвеждане на модифицираната 

система от показатели за всяка от прилежащите подсистеми: 

 подсистема „Административна ефективност“; 
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 подсистема „Потребители“; 

 подсистема „Вътрешни административни процеси“ 

 подсистема „Сътрудници“. 

 да се направят заключения от направените теретико-

методологически и приложни изследвания. 

 

2. Структура и съдържание на модифицирнаната балансирана система 

от показтели 
В съответствие с изискванията за прилагане на системният подход в 

системата за управление на АО е необходимо модифициране на 

съдържанието и структурата на балансираната система от показатели (бСп). 

В нея Робърт Каплан и Дейвид Нортън дефинират структурно и 

съдържателно следните четири напрасления: финанси, отношения с 

клиентите, вътрешни бизнес процеси и познания и развитие [2]. 

Структорно и съдржателно модифицираната балансирана система от 

показатели (МбСп) включва следните подсистеми показани на фигура 1 [2, 

3, 4, 7]. 
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Фиг. 1. Структура на модифицираната балансирана система от показатели (МбСп) 
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1. Подсистема „Административна ефективност” (ПсАЕ) 

Административната ефективност на АО е резултат от ефективното 

постигане на административните им цели. МбСп трябва да подпомогне 

процеса на обвързване на административните цели със стратегията на АО. 

Именно тава е причината, поради която е необходимо целите да не бъдат 

само финансови, а да отразяват резултатите от административната дейност на 

АО. Административните цели служат като главен ориентир за целите и 

показателите на останалите три подсистеми на МбСп. Всеки от показателите 

трябва да бъде част от причинно-следствените връзки, чиито резултат се 

проявява в подобрените резултати на постигнатата административна 

ефективност. За да отразява стратегическите приоритети разработването на 

МбСп е необходимо да започва с формулиране и дефиниране на 

дългосрочните административни цели, които след това да се обвържат с 

поредица от комплексни въздействия (целенасочени, организиращи и 

коригиращи въздействия). Те следва да бъдат приложени в останалите три 

подсистеми (потребителите, вътрешни административни процеси и 

сътрудници) в АО с цел постигане на дългосрочна административна 

ефективност [2, 3, 7]. 

2. Подсистема „Потребители” (ПсП) 

За да функционират АО е необходимо изграждането на оптимални 

взаимоотношения между администрациите, бизнеса и гражданите. Тези 

взаимоотношения са т.н. тристранен модел, чрез който се оптимизират 

процесите на обслужване и включва [4]: 

 административни организации – административни 

организации (administrative organizations to administrative 

organizations – AO2AO) – тези взаимоотношения се изграждат 

въз основа на оптималното взаимодействие и функциониране 

между АО в страната, Европейския съюз и други страни, чрез 

навременната обмяна на документи, регистри и нормативни 

актове; 

 административни организации – бизнес организации 
(administrative organizations to business organizations – 

AO2BО) – тези взаимоотношения се изграждат въз основа на 

обслужване по отношение на прозрачност и публичност на 

режимите касаещи бизнес организациите (БО) и подпомагащи 

оптимизиране на цялостния процес по уведомяване, 

предоставяне и актуализиране; 

 административни организации – граждани (administrative 

organizations to citizens – AO2C) – тези взаимоотношения се 

изграждат въз основа на навременната правна информация и 

информация от друг характер касаеща гражданите въз основа 
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на обслужването чрез информационните портали разработени 

и интегрирани в АО. 

3. Подсистема „Вътрешни административни процеси” 

(ПсВАп) 

Подсистема „Вътрешни административни процеси” определя видовете 

дейности имащи важна роля за постигане набелязаните административни 

цели. Необходимо е разработването на целите и показателите на тази 

подсистема да стане, след като са формулирани целите и показателите за 

подсистема „Административна ефективност” и подсистема „Потребители”. 

Именно тази последователност позволява да се фокусира вниманието на 

вътрешни административни процеси върху приоритетните дейности, които 

подпомагат постигането на мисията и стратегията на АО [3, 5, 7]. 

За разработването на МбСп е необходимо определяне на 

последователността от въздействия по създаването на стойност за 

потребителите чрез вътрешните административни процеси. Имащите 

съществено значение за всяка АО вътрешни административни процеси са: 

 иновационен процес – определяне на текущата и 

потенциалната необходимост от разработването на 

иновативни решения (по-добрите европейски и световни 

практики) при предлагането на административните услуги; 

 административен процес – усъвършенстване на параметрите 

на административните процеси за повишаване на предлаганата 

потребителска стойност, чрез оптимизиране на дейностите и 

задачите във функционално обособените звена на АО; 

 административно обслужване – предлагането на цялостния 

пакет от административни услуги при отчитане на оптимални 

времеви, функционални и териториални характеристики, с 

което да се повиши предлаганата потребителска стойност. 

4. Подсистема „Сътрудници” (ПсС) 

Четвъртата подсистема „Сътрудници” разглежда цели, показатели и 

задачи свързани с усъвършенстване на знанията и професионалното развитие 

на сътрудниците в АО. Целите и показателите на предходните три 

подсистеми, насочват дейностите и процесите, които е необходимо да се 

усъвършенствуват, за да се постигнат по-добри резултати от извършваната 

административна дейност. Целите и показателите в подсистема 

„Сътрудници” дава нужната вътрешна структура за постигането на тези по-

добри резултати от извършваната административна дейност. 

Тази подсистема акцентира върху дългосрочното инвестиране във 

вътрешната структура на АО. Това изисква оценяване на сътрудниците 

според тяхната ефективност и интегрирането им за постигане на целите на 

АО. 
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3. Методика за въвеждане на модифициранта система от показатели в 

управлнието на административните организаци 

Методиката за използването на МбСп, като управленски подход за 

усъвършенстване на управлението на AO обхваща методическа 

последователност от управленски дейности. Тази методическа 

последователност от управленски дейности следва да определи 

систематичността на процесите и облекчи изграждането на структурата и 

разработването на съдържанието на МбСп в процеса на нейното въвеждане. 

Подсистемната структура и методическата последователност при 

разработване и въвеждане на МбСп (представена на фиг. 2.) включва 

дефиниране на четирите подсистеми: административна ефективност, 

потребители, вътрешни административни процеси и сътрудници с 

оглед определяне на границите и обхвата на тези подсистеми в конкретната 

АО. Методическата последователност за въвеждане на всяка една от 

подсистемите включва предназначение на подсистемата, конкретизира 

обхвата й и нейната структура. В съответствие с това трябва да се разработи 

алгоритъм на управленските дейности в подсистемата и да са определят 

специфични условия, присъщи на подсистемата. Резултатът се оценява на 

база на подобрената ефективност и финансов резултат от извършваната 

административна дейност в съответствие с дефинираната мисия и избраната 

стратегия в управлението на АО. 

 

МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МбСп В УПРАВЛЕНИЕТО НА АО

1
Подсистема 

 Административна 
ефективност 

2
Подсистема 

 Потребители 
3

Подсистема 
 Вътрешни 

административни 
процеси 

4
Подсистема 

 Сътрудници 

Методическа 
последователност на 

управленските дейности 
при разработване 
съдържанието на 

подсистемата

1. Предназначение;

2. Обхват и структура;

3. Алгоритъм на 
управленските дейности;

4. Специфични условия.

Методическа 
последователност на 

управленските дейности 
при разработване 
съдържанието на 

подсистемата

1. Предназначение;

2. Обхват и структура;

3. Алгоритъм на 
управленските дейности;

4. Специфични условия.

Методическа 
последователност на 

управленските дейности 
при разработване 
съдържанието на 

подсистемата

1. Предназначение;

2. Обхват и структура;

3. Алгоритъм на 
управленските дейности;

4. Специфични условия.

Методическа 
последователност на 

управленските дейности 
при разработване 
съдържанието на 

подсистемата

1. Предназначение;

2. Обхват и структура;

3. Алгоритъм на 
управленските дейности;

4. Специфични условия.

 
 

Фиг. 2. Подсистемна структура и методическа последователност при въвеждане 

на МбСп в управлението на АО 
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3.1. Методическа последователност на управленските дейности при 

създаване на подсистема „Административна ефективност“ 

Финансовото състояние и при бюджетните организации е критерий за 

ефективност, тъй като е следствие от определено равнище на използване на 

ограничените ресурси на АО. Между финансовото състояние и финансовия 

резултат има тясна взимообусловена връзка. От една страна протичането на 

вътрешните административни процеси и реализираните положителни 

резултати определят бъдещото финансово състояние. От друга страна, 

постигнатото добро финансово състояние е предпоставка за ефективно 

извършване на определена административна дейност. 

Подсистемата „Административна ефективност” може да се дефинира, 

като подсистема, която, подчинявайки се на мисията и стратегията на 

АО, обединява финансовите цели, показателите за ефективност и 

произтичащите от това задачи изпълнявани от съответните 

сътрудници за постигане на дългосрочна финансова ефективност от 

извършваната административна дейност. 

Методическата последователност при разработване на подсистема 

„Административна ефективност” включва следните управленски дейности:  

1. Предназначение на подсистема „Административна 

ефективност” 

В подсистема „Административна ефективност” се разработват и 

документират управленските решения за подобряване на финансовото 

състояние и повишаване на финансовата ефективност на административната 

система, основавайки се на формулираните мисия и стратегия на АО. 

2. Обхват и структура на подсистема „Административна 

ефективност” 

В подсистема „Административна ефективност” се формулират 

финансовите цели, показателите за оценяване на ефективността и се 

формулират задачите, свързани с анализа на приноса за финансовото 

състояние от съответните сътрудници в АО. 

3. Алгоритъм на управленските дейности в подсистема 

„Административна ефективност” 

Последователността на управленските дейности в подсистема 

„Административна ефективност” включва: формулиране на мисията и целите 

на АО, диагностика на релацията между финансови цели – финансов 

резултат, оценка на финансовия риска, избор на система от показатели за 

ефективност, формулиране на задачите и обвързването им със съответните 

сътрудници. 

4. Специфични условия на подсистема „Административна 

ефективност” 

Специфичните условия при разработването и въвеждането на подсистема 

„Административна ефективност” произтичат от необходимостта за 
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съответствие с действащото законодателство и международните, европейски 

и национални стандарти. 

 

3.2. Методическа последователност на управленските дейности при 

създаване на подсистема на подсистема „Потребители“ 

Стремеж за всяка АО е да разработи и интегрира целенасочените си 

действия върху задоволяването на уникалните по своята същност изисквания 

на потребителите. Това е и причината, поради която първо е необходимо да 

се определят взаимоотношенията въз основа на НЗУ и на т.н. тристранен 

модел: административни организации – административни организации, 

административни организации – бизнес организации и административни 

организации - граждани. След като те бъдат определени е възможно да се 

направи избор на подходящите показатели за ефективност, чрез които да 

бъде възможно оценяването на удовлетвореността на трите основни 

потребителски групи на АО. 

Следователно подсистема „Потребители” може да се дефинира, като 

подсистема, която въз основа на формулираните финансови цели 

обединява целите за предлагане на потребителска стойност, показатели 

за ефективност и произтичащите от това задачи чрез обвързване със 

съответните сътрудници за постигане на дългосрочна 

административна ефективност въз основа постигане на 

удовлетвореност на потребителите при предлагането на 

административните услуги. 

Методическата последователност за въвеждане на подсистема 

„Потребители” е необходимо да обхване следните управленски дейности: 

1. Предназначение на подсистема „Потребители” 

В подсистема „Потребители”, като част от МбСп, се разработват и 

документират проектните решения за изграждането на специфичните 

взаимоотношения на АО с нейните потребители за постигане на набелязаните 

финансови цели. 

2. Обхват и структура на подсистема „Потребители” 

Подсистема „Потребители” обхваща формулиране на специфичните цели 

за постигане на предпочитанията и очакванията на потребителите, избор на 

показателите за резултат и формулиране на задачите свързани с анализа на 

моментното състояние и потребителите от съответните сътрудници в МСП. 

3. Алгоритъм на управленските дейности в подсистема 

„Потребители” 

Последователността от управленски дейности в подсистема 

„Потребители” включва: въз основа на формулираните на мисия и цели на 

АО и формулираните административни и финансови цели в предходната 

подсистема, определяне на взаимоотношенията въз основа на тристранния 

модел, оценяване на предлаганата потребителска стойност от АО, 

формулиране на цели за предлагане на потребителска стойност, избор на 



 

164 

 

показатели за ефективност, формулиране на задачите и обвързването им със 

съответните сътрудници. 

4. Специфични условия на подсистема „Потребители” 

Специфичните условия при разработване и въвеждане на подсистема 

„Потребители” произтичат от необходимостта за съответствие с действащото 

законодателство и международните, европейски и национални стандарти. 

 

3.3. Методическа последователност на управленските дейности при 

създаване на подсистема „Вътрешни административни процеси“ 

За ефективното функциониране на МСП е необходимо системно 

анализиране и оценяване на вътрешните административни процеси и, въз 

основа на това, преценяване на възможностите за тяхното подобряване. 

Следователно подсистема „Вътрешни административни процеси” може 

да се дефинира, като подсистема, която въз основа на формулираните 

финансови цели и целите за предлагане на потребителска стойност има 

за цел създаване на стойност и постигане на ефективност чрез 

обвързване със съответните сътрудници за дългосрочни 

административна ефективност и потребителска удовлетвореност. 

Методическата последователност при разработване и въвеждане на 

подсистема „Вътрешни стопански процеси” е необходимо да обхване 

следните управленски дейности:  

1. Предназначение на подсистема „Вътрешни административни 

процеси” 

В подсистема „Вътрешни административни процеси” се разработват и 

документират проектните решения за видовете дейности, чрез които се 

осъществяват процесите по създаване на административни услуги с 

оптимални потребителска стойност за постигане на административните цели 

на АО. 

2. Обхват и структура на подсистема „Вътрешни 

административни процеси” 

Подсистема „Вътрешни административни процеси” обхваща 

формулирането на специфичните цели за създаване на потребителска 

стойност, показателите за резултат от процесите по нейното създаване и 

формулиране на задачите, свързани с подобряване състоянието на 

извършваните вътрешни административни процеси от съответните 

сътрудници в АО. 

3. Алгоритъм на управленските дейности в подсистема „Вътрешни 

административни процеси” 

Системата от последователни действия на управлението на АО в 

подсистема „Вътрешни административни процеси” включва: въз основа на 

формулираните мисия и цели на АО и формулираните цели в предходните 

две подсистеми, структурно и съдържателно описание на паралелно-

последователните административни процеси за създаване на стойност, избор 
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на показатели за ефективност, формулиране на задачите и обвързването им 

със съответните сътрудници. 

4. Специфични условия на подсистема „Вътрешни 

административни процеси” 

Специфичните условия при разработване и въвеждане на подсистема 

„Вътрешни административни процеси” произтичат от необходимостта за 

съответствие с действащото законодателство и международните, европейски 

и национални стандарти. 

 

3.4. Методическа последователност на управленските дейности при 

създаване на подсистема „Сътрудници“ 

От съществено значение за ефективното функционирането на АО, които 

се характеризират с ресурсна ограниченост, е инвестирането във вътрешната 

социална инфраструктура, нейното системно анализиране и оценяване за 

подобряване на административната дейност в съответствие с нейната 

специфика. 

Подсистема „Сътрудници” може да се дефинира, като подсистема, 

която въз основа на формулираните финансови цели за създаване на 

потребителска стойност обединява усилията на сътрудниците за 

постигане на тези цели, чрез показатели за ефективност и 

произтичащите от това задачи. 

Методическата последователност при разработване на подсистема 

„Сътрудници” е необходимо да обхване следните управленски дейности: 

1. Предназначение на подсистема „Сътрудници” 

В подсистема „Сътрудници” се разработват и документират проектните 

управленски решения за видовете дейности, имащи важна роля за постигане 

на административните цели, целите за предлагане на потребителска стойност 

и целите за създаване на потребителска стойност от АО. 

2. Обхват и структура на подсистема „Сътрудници” 

Подсистема „Сътрудници” е тази, в която се определят 

последователността от въздействия за създаване на необходимата 

професионална инфраструктура за постигане на набелязаните 

административни цели, целите предлагане на потребителска стойност и 

целите за създаване на потребителска стойност. Това предоставя данни за 

формулиране на специфичните цели, за създаване на необходимата 

професионална инфраструктура, избор на показателите за резултат и 

формулиране на задачите и обвързани със съответните сътрудници за 

подобряване на резултатите в предходните три подсистеми. 

3. Алгоритъм на управленските дейности в подсистема 

„Сътрудници” 

Управленските дейности в подсистема „Сътрудници” включват: въз 

основа на формулираните на мисия и цели на АО и целите в предходните три 

подсистеми, формулиране на целите за подобряване на вътрешната 
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инфраструктура на АО, съдържателно описание на вътрешната 

инфраструктура на АО, избор на показатели за ефективност, формулиране на 

задачите и обвързването им със съответните сътрудници. 

4. Специфични условия на подсистема „Сътрудници” 

Специфичните условия при разработването и въвеждането на подсистема 

„Сътрудници” произтичат от необходимостта за съответствие с действащото 

законодателство и международните, европейски и национални стандарти. 

 

4. Заключение 

Приложната интерпретация на разработената методика за въвеждане на 

МбСп в АО правят възможно въвеждането на подход за усъвършенстване на 

управлението на дългосрочна ефективна основа. Тя се характеризира със 

същност, обхват и структура на етапите за въвеждане при конкретните 

условия на реалната административна практика на този вид организации. 

На тази база са формулирани следните по-важни приносни моменти: 

1. Разработена е методика за въвеждане на модифицирана 

балансирана система от показатели (МбСп) в управлението на АО, която 

включва: дефиниране на подсистеми „Административна ефективност”, 

„Потребители”, „Вътрешни административни процеси” и „Сътрудници”. 

2. На тази основа е разработена на методическата последователност 

за въвеждане на четирите подсистеми в управлението на АО, като са 

определени: предназначението на подсистемата, обхвата и структурата на 

подсистемата, алгоритъмът на управленските дейности в подсистемата и 

специфичните условия за подсистемата. 

Тази методика създава възможността за разработване на модел на 

компонентната структура, чрез който да се конкретизират целите и 

показателите за ефективност в съответствие с разработената подсистемна 

структура и методическа последователност. 
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Abstract. The investment of entrepreneurs in strengthening their capacities through 

specialized training, mentoring and access to quality financial resources, significant impact 

on creating new or improving existing products and / or services. On the other hand, 

specialized training and mentoring to guide businesses to increase the competence of 

entrepreneurs operating efficiencies. In this regard, establishing criteria for progress by 

entrepreneurs have a direct impact on increasing their competencies for effective enterprise 

management and the results of its operations. This paper presents the results of a survey of 

entrepreneurs investing in strengthening their capacities. The survey included 196 

respondents from 42 governmental and non-governmental organizations / institutions and 36 

manufacturing and service SMEs. 

Keywords: Entrepreneurship, Venture, Capacity. 

 

1. Introduction  

Entrepreneurship as a process is something worthwhile and new, by paying a 

special effort and the necessary time, which include physical and social risks and 

neizesnosti, and financial risks in order to eventually get awards cash prizes and 

awards personal satisfaction [1, p. 6]. 

Entrepreneur as a manager in a company in charge of defining the objectives to meet 

the enterprise to organize, effectively plan and control the results of the company. 

To achieve the stated objectives entrepreneur as a manager in the enterprise should 

have some qualified knowledge. If the entrepreneur does not possess the necessary 

skills and qualities then he should attend a training period to be able to teach the 

work to perform. Entrepreneurs should be able to draw up plans for the purpose to 

organize resources to achieve objectives and to organize the work of the employees 

how to perform the task to achieve the objectives. Entrepreneur also need to asses 

the needs of the market and that customers' needs. The entrepreneur should develop 

a successful business plan where you have to comply resources available to the 

enterprise and the needs of the market and consumers. Entrepreneurs encourage 

employees to reach their goals, encouraging results, reward or penalize employees 
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for achievement. If successfully made entrepreneurs work then reward employees 

and thus motivate employees. 

The entrepreneur should be a guide or possess entrepreneurial leadership which is 

able to influence others to reach fruition [2, str. 435 ]. 

The entrepreneur should possess entrepreneurial ethics which contained 

several principles that should possess the entrepreneur. These principles are: 

integrity, honesty Entrepreneur, Entrepreneur modesty, to have talent, possess 

certain skills that are required for enterprise management, possess self-confidence, 

have respect, be frugal and the like. 

To successfully lead the company, an entrepreneur should formulate 

entrepreneurial strategy. In pretrpriemachkata strategy contained principles and 

conditions in which to run enterprise in order to meet the overall objectives. The 

main elements in entrepreneurial strategy will mention the following: access to real 

options theory based on resources and strategic options Porter [2, str. 440]. 

 

2. Institutional support 

The support of SMEs in each country, usually is realized through [3]: 

o creating policies to support SMEs; 

o creating strategies and programs to support SMEs; 

o development of institutions to support SMEs. 

The development of SMEs is closely associated with the strong support of 

appropriate institutions which offer assistance in the field of information technology, 

consulting, training and ongoing training, financial support and so on. Institutional 

support is a necessity for greater development of entrepreneurship, small and 

medium enterprises in the economy. Basically, the development of entrepreneurship, 

ie the survival of small and medium enterprises, mostly due to the commitment of 

the owners and founders of businesses in the area of strengthening of their capacities 

and competencies. In that sense, the involvement of entrepreneurs in the use of 

possible support by the institutions can certainly be expected advancement of SMEs 

and entrepreneurship. The main task of institutional support is providing consulting, 

education, information and so on. for smooth operation and growth of SMEs. 

Indisputable is the fact that the institutional framework, by itself, is insufficient for 

the development of SMEs, but complemented by economic policies, laws and 

regulations, national strategies and adequate environment that is a key condition for 

their functioning. 

 

3. Sample survey, techniques and measuring instruments [4] 

The survey was conducted on a representative number of 196 respondents. 

Target groups: Institutions (88 respondents) and users (108ispitanici). 

Techniques used in this study: Surveying; Scaling. 

Methods used in this research are as follows: Method of survey; Method of 

analysis and synthesis; Method of abstraction and concretization; Comparative 

method; Descriptive method. 
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Measuring instruments used in this research: Two questionnaires (for each 

target group of respondents); Scale views. 

In the following text  provides the basic data for enterprises and respondents / 

interviewees included in the survey: 

 

 

  Type of institution 

Number of 

institutions % 

State 19 45,24 

NGO / foundations 23 54,76 

Total: 42 100,00 

 

 

 Employees in the surveyed 

enterprises (manufacturing and service) 

Number of 

enterprises % 

to 9 employees 26 72,22 

10 to 50 employees 8 22,22 

51 to 250 employees 2 5,56 

Total: 36 100,00 

 

 

                   Type of company Number % 

Production 21 58,33 

Service 15 41,67 

Total: 36 100,00 

 

 

Detailed status of respondents / interviewees 

Number of 

respondents % 

Founders 26 13,27 

Top management 25 12,76 

Middle management 30 15,31 

Employees 115 58,67 

Total: 196 100,00 
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Level of Education Number of respondents % 

Basic 6 3,06 

secondary 75 38,27 

higher 7 3,57 

high 96 48,98 

Masters / Doctorate 12 6,12 

Total: 196 100,00 

 

 

 

Gender Number of respondents % 

Men 109 55,61 

Women 87 44,39 

Total: 196 100,00 

 

 

 

 Age of interviewees / respondents Number of respondents % 

to 30 84 42,86 

31 to 45 years 65 33,16 

over 45 47 23,98 

Total: 196 100,00 

 

 

In the following table are presented questions or statements of the institutions 

and users. 
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 INSTITUTIONS 

 

USERS 

No. Question / Statement Question / Statement 

23 Are entrepreneurs invested / want to 

invest in strengthening their 

capacities through specialized 

training, mentoring and access to 

quality financial resources? 

Whether investing in 

strengthening their capacities 

through specialized training, 

mentoring and access to quality 

financial resources? 

24 Are your customers (entrepreneurs - 

usres) have established criteria for 

the progress of employees and 

managers? 

Whether your company has 

established criteria for the 

development of the employees? 

25 Do you think that the participation of 

training of entrepreneurs for the basic 

principles of business, to increase 

their capacities? 

Do you consider that the 

participation of training 

employees about the basic 

principles of business, to 

increase their capacities? 

26 Investing in strengthening their 

capacities through specialized 

training, mentoring and access to 

quality financial resources, 

significant impact on creating new or 

improving existing products and / or 

services 

Investing in strengthening their 

capacities through specialized 

training, mentoring and access to 

quality financial resources, 

significant impact on creating 

new or improving existing 

products and / or services. 

27 Establishing criteria for progress 

have a direct impact on the efficient 

management of the organization and 

the results of its operations. 

Establishing criteria for progress 

have a direct impact on the 

efficient management of the 

company and the results of its 

operations. 

28 Specialised training and mentoring to 

guide businesses to increase the 

competence of entrepreneurs 

operating efficiencies. 

Specialised training and 

mentoring of doing business 

increase competence of 

employees and managers for 

efficiency in operations. 

 

4. Proof of research hypothesis [4] 

Set hypothesis in the paper: If entrepreneurs are constantly investing in 

strengthening their capacities through specialized training, mentoring and access to 
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quality financial resources, will create conditions for the development or creation of 

new or improving existing products and / or services; 

According to the survey, attitudes of institutions and beneficiaries in terms of 

the investment of entrepreneurs in strengthening their capacities through specialized 

training, mentoring and access to quality financial resources (independent variable) 

cover all the issues or propositions 23, 24 and 25 of the institutions and 23, 24 and 

25 users of the questionnaire. 

The outline of a continuum for the independent variable is 3.738636364, which 

means almost a very good result and shows that institutions and beneficiaries have 

relatively high regard for the investment of entrepreneurs in strengthening their 

capacities through specialized training, mentoring and access to quality financial 

resources. 

 

 

 

 

The dependent variable / variable refers to the views of the institutions and 

users to create new or improve existing products and / or services. The dependent 

Independent 

variable Investment in strengthening their capacities through specialized training,

mentoring and access to quality financial resources

Question 

number Yes

Someti

mes Not

Number 

of 

responde

nts Yes х 5

Sometim

es х 3 Not х 1 Total Points

institution 23 33 32 23 88 165 96 23 284 3,22727273

institution 24 35 27 26 88 175 81 26 282 3,20454545

institution 25 69 16 3 88 345 48 3 396 4,5

users 23 50 35 23 108 250 105 23 378 3,5

users 24 49 37 22 108 245 111 22 378 3,5

users 25 81 27 0 108 405 81 0 486 4,5

A set of points: 22,4318182

             A set of points / number of questions: 3,73863636

Dependent 

variable Creating new or improved existing products and / or services

institution 26 67 16 5 88 335 48 5 388 4,40909091

institution 27 71 14 3 88 355 42 3 400 4,54545455

institution 28 74 12 2 88 370 36 2 408 4,63636364

users 26 52 33 23 108 260 99 23 382 3,53703704

users 27 55 38 15 108 275 114 15 404 3,74074074

users 28 83 24 1 108 415 72 1 488 4,51851852

A set of points: 25,3872054

                                   A set of points / number of questions: 4,2312009
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variable / variable in the same table is presented with questions or statements No. 

26, 27 and 28 for institutions and 26, 27 and 28, for users of the questionnaire. The 

line of the continuum is 4.231200898, or in the scale of values is evaluated as an 

excellent result (fig.1). 

 

 

Fig. 1. Qualitative changes of the independent and dependent variable for 

hypothesis 

 

From the above it can be concluded that the independent and dependent 

variable on the scale of values ranging between 3 and 4, which means they have 

expressed a match and give excellent results prove our hypothesis: 

If entrepreneurs are constantly investing in strengthening their 

capacities through specialized training, mentoring and access to quality 

financial resources, will create conditions for the development or creation of 

new or improving existing products and / or services. 

 

5. Conclusions 

Entrepreneurship and the development of entrepreneurial ideas that are carriers 

of development of a society in a wider sense. It is therefore important to ensure 

investment in specialized training, mentoring and access to quality financial 

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3

1

2

3

1 - independent variable

2 - dependent variable

Series1 3,738636364 4,231200898

1 2 3
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resources, which is expected to continuously mature business and hold the growth 

of their companies. Thus, will become in most cases and managers and good leaders 

in their companies. 

The paper is made regarding the state of the Republic of Macedonia in the area 

of investment for entrepreneurs or small businesses in systemic and systematic 

strengthening of its facilities, or involvement in the use of the opportunities provided 

by the institutional infrastructure to support development. This assessment are 

presented in the foregoing evidence the hypothesis. In this respect, entrepreneurs 

should be more active and to focus more on education, specialization and greater use 

of all the possibilities afforded by the measures, programs, projects to which can 

come through various institutions and organizations. Can thus expect to improve 

their own development, progress and growth. 

Entrepreneurs need to continuously invest in strengthening their resources 

through specialized training and mentoring to continually create the necessary 

conditions for sustainable development, ie development and implementation of new 

or improving existing products and / or services. 

How you develop the entrepreneur will depend on how it would work his 

company, or whether it will generate profits and how much it will contribute to the 

environment, economy, and economic growth. 
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Abstract. While online education and the other technological advances like MOOCs have 

been hot topics in the development of HEIs, we can expect a continued expansion of 

digitalization in the future. The research on the leadership of higher education has so far 

focused on the traditional, tested leadership models and philosophies of management and 

leadership literature, which is mainly borrowed from the economic and business 

administration studies. In this article we argue that the research on HEI leadership would 

benefit from more emphasis on e-leadership studies. 

Understandably, there is a question of whether e-leadership is really necessary as a term or 

can it just be seen as a generally sub-category of the term “leadership”. Building on the work 

of prior research identified in this article, we argue that the term e-leadership is justified, so 

that leaders, managers and staff in higher education can recognize the importance of adapting 

to the changes occurring in education as a result of digitalization. More than merely a 

theoretical guidance how e-eleadership could be used, a focused, practical training and 

professional development in e-leadership could be developed so that leaders, managers and 

staff at all levels learn about e-leadership in the educational contact and are encouraged and 

supported to achieve the opportunities it can bring. 

Keywords: higher education, leadership, e-leadership. 

 
1. Introduction 

Higher education institutions (HEIs) are under pressure to minimize their costs 

and maximize the efficiency of their operating budgets. This pressure is expected to 

continue to rise in the upcoming years as HEIs face continuous pressure through 

funding indicators and other local and global ranking systems. The need for 

efficiency in HEIs is found to have already significantly impacted higher education. 

The change has been more subtle, influenced by complex overlays of ideas derived 

from the appeal of historical structures and values and the cultures associated with 

academic disciplines [1]. This article focuses on the question: “How could the 

research on e-leadership improve the understanding about leadership models in 

higher education institutions?”  

The expansion of digitalization in HEIs as a working environment sets the 

context for this research. We will discuss its impacts on leadership models in 

especially organizations that are physically so apart that they need to consider e-

leadership skills. The impact of the studied phenomenon on students is not examined 

here, but the focus is on the organizational and institutional level. The orientation of 

the article is towards the literature of leadership. Understanding the social practice 
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of leadership, whether in HEIs or other organizational settings, requires some 

engagement with what is meant by leadership [2]. This is why we review some 

related theory, especially about the e-leadership as a phenomenon. The available 

literature about leadership or strategic management in HEIs is extensive, but the key 

questions remain the same: what is leadership (eleadership) in HEIs.  

The recent drive towards more target-driven and efficient management of both 

the higher education institution itself and specific parts of like research, teaching, 

knowledge transfer has taken some influences from the literature on management 

studies. However, we do not discuss how leadership can be distributed, structured or 

how it can be empowering or how it could be effectively embedded in terms of 

planning and development in HEIs. It is possible to argue that there are several forms 

of leadership in HEIs and they require somewhat different skills and perspectives 

[2]. 

 

2. E-Leadership in higher education 

The well-being of HEIs are important at the national level. These dynamics and 

conjunctures were thoroughly described by Joseph Ben‐David 1977 [3]. During the 

current economic situation in Europe the cost awareness requires current 

organizational structures and management procedures to change. We will most 

probably see flattening organizational hierarchies and digitalization that will support 

the operational management.  

Digitalization is often discussed from the communication technology (ICT) 

point of view, focusing on technological ICT opportunities. Here, we especially 

focus on the e-leadership phenomenon and how the people in the work place are 

impacted by e-leadership. e-Leadership further includes ICT leadership, online 

leadership, virtual leadership, digital leadership and virtual team coordination [4]. In 

the field of business administration and management, e-leadership can be identified 

as the relational influences of leadership within the virtual communication networks 

of the global knowledge economy [5]. The professional daily interactions in 

education are occurring at multiple hierarchical and informal organizational levels 

across global virtual communication networks and groups. 

Digitalization and the use of mobile management applications in operational 

day to day management and leadership will change the leadership framework. New 

organizations could be more self-organized, self-managed, peer-to-peer, 

participatory and people-centered. Several learning and teaching innovations have 

emerged in recent years in the educational profession and e-leadership models can 

evolve rapidly through them, too.  These innovations include e.g.  digital learning 

environments, cloud services, social media and mobile learning applications, digital 

portfolios, crowdsourcing, wikis, blogs, podcasts, massive open online courses 

(MOOCs), virtual labs, gamification, 3D printing and many more [6]. 

The power structures may originate from below, the organizations are more 

flexible and people are participating to decision making [7]. According to Jameson 

[4], e-leadership framework characteristics are: 



178 

 

1. Visioning and strategic planning 

2. Pedagogic leadership 

3. People: e-leadership/virtual team leadership of collegiality, organizational 

values, behaviors etc. 

4. Work culture 

5. Structures and social systems: organizational structure and policy; 

management, finance. 

The e-leadership can be categorized through the 7Cs, which are characteristics, 

collaborations, crucibles, competencies (skills, knowledge and style), conditions 

(structure, strategy, systems, and staff), context and change that can be either 

transactional or transformational. As there is tension and conflicts between 

management and leadership in any organization, it is the leadership that brings the 

disruptiveness, innovativeness, and direction into the organization while focusing on 

the strategic and visioning aspects. [8] 

According to Tropman and Wooten [8], the leadership tackles with innovation, 

possesses reorganization and refocusing competencies and is the key to the 

organizational survival. Digitalization of routines or service offerings is a common 

practice in many of today’s organizations, and mobile leadership is beginning to 

emerge as an equally important leadership tool. Working remotely from locations 

outside of the typical work environment is a growing trend within organizations and 

expert networks. Special focus is giving to the aging population challenge leading to 

employees, who require different type of communication than the X/Y/Z-

generations.  

We may know less about leadership in higher education than we think we do, 

not because we're short of research, but because we are looking at leadership through 

strong filters. Research usually shows us leadership from a reflective perspective, 

reflected in the perceptions of staff about their leaders, or leaders' beliefs about their 

own practice. It can also be claimed that many leaders do in fact institutional 

management and staff see themselves as specialists, committed to their work. There 

are confidence and intense focus on academic's goals and higher education itself. 

Academics are found to primarily reflect from the perspective of their own 

individual needs. They will also judge depending on what they see as leadership's 

main goal. [9] 

The uniqueness of the higher education context makes a difference. Strategic 

management that is based on the traditional strategic school of thought does not fit 

well with the management of R&D activities [10]. HEIs have a different setting than 

private or public sector organisations. Private organizations are guided solely by 

considerations of maximising shareholder value. The government agencies and 

public sector organisations are guided by considerations of maximising the value to 

stakeholders, which includes community at large. In academic institutions, 

maximising stakeholder value refers to maximising value to stakeholders such as 

students, staff, community, and funding agencies [11]. 

 



179 

 

3. Higher education research  

Higher education has been under powerful reform pressures as shown in the 

organizational studies (Brunsson and Olsen 1993). There are different directions of 

the restructuring in different national systems and different directions of their 

implementation [13]. Higher education research is traditionally divided into policy-

based research and teaching-oriented research [14]. From there two research 

paradigms, we have selected policy-based perspective for this article. 

Malcom Tight [14] stated that institutional management is a dominating issue 

in the contemporary higher education research. He identified themes supporting this 

hypothesis, such as higher education management practice, institutional leadership 

and governance and its development and institutional structures, economies of scale 

and institutional mergers and also relationships between higher education and its 

stakeholders like business life and community. 

Institutions change over time, and so do social attitudes to institutions. Kwiek 

[13] has come into conclusion that attitudes towards HEIs in European societies may 

be studied in parallel to welfare attitudes. National governments still have 

considerable power in shaping the regulatory frameworks and incentive structures, 

but national and international policy thinking about higher education becomes 

increasingly convergent. The transformations in European higher education are 

related to the global transformations.  

Therefore, HEIs are following the transformations of other public sector 

institutions and European states. New ideas of functioning of the state indirectly give 

life to new ideas of functioning of HEIs. Understanding the both provides fertile 

ground for higher education research and higher education policy research [13]. 

Avolio et al [5] define Adaptive Structuration Theory (AST) that claims that 

spontaneous, co-evolutionary interactive developments in leadership are 

concurrently occurring to transform organisations [5]. This can lead to new forms of 

e-leadership developments within complex adaptive systems and offers in 

interesting basis for future research. 

 

4. Results and discussion 

There are exiting changes, challenges and chances in both the micro and macro 

levels of leadership in HEIs what it comes to the e-leadership. One of its key 

concepts is the developing trends of virtualization and digitalization in regards to 

leadership.  

Long distance leadership especially through the internet will be a fundamental 

skill required by future leaders, also by HEI leaders at least to some extent. However, 

not much attention is yet paid to the e-leadership in HEIs.  

Like discussed in the theoretical review, the stakeholders in HEI are specific 

and different to private sector. Thus, we propose that these special features of HEIs 

potentially have a different set of challenges to e-leadership. Although e-leadership 

in the educational context has some commonalities with leadership in general, there 

are special challenges involved. The future research could focus on questions like: 
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• Which elements of eleadership should be in the focus for HEI research? 

• What are the main goals and the highest priorities for eleadership in HEIs? 

How could research on eleadership support achieving those goals?  

For sure there are attempts at cultural change, team-work and strategic activity 

in HEIs, but there might be a lack of empowerment to accomplish the change (Deem 

2000). In our opinion, e-leadership and the digital era can be the catalysts for the 

change. In the global world, work is both synchronic and asynchronic. An employee 

may at the same time have several workplaces and employers contrary to traditional 

one-employment model. This trend causes heterogeneity in workforce and unstable 

and complex working environments.  

All this changes the administration (management and leadership) of 

organizations, wellbeing, and organizational culture. As a result, we propose that as 

a part of a natural evolution of HEI research, considerably more attention will to be 

focused on research and development in e-leadership, although it probably never 

will play a dominant role in the higher education research. There is need for e-

leadership to be more widely recognized as a named individual concept in the 

research of HEIs. 
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Abstract. Strategic management of human resources is of utmost importance for the success 
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1. Въведение 

Двадесет и първивек безспорно е доста противоречив. От една страна развитието 

на техниката и технологиите продължава с пълна сила, като науката бележи значителни 

постижения в редица области.  Много от изобретенията на нашата нова цивилизация са 

посветени на нуждите  на производството. Работата на служителите  в различните 

организации до голяма степен се улеснява от нововъведенията, свързани с 

механизирани и компютъризирани технологии. В много от случаите работата с 

високотехнологични системи  и нововъведения изисква специална и допълнителна 

квалификация, обучени специалисти. Не са малко и случаите, в които технологиите и 

специализираните системи  за производство налагат нуждата от съкращаване на 

персонал във фирмата.  В тази динамичната и постоянно  развиваща се  ситуация 

безспорен е фактът, че организациите поставят все по-голям акцент върху човешките 

аспекти и ценности.  Голямо значение се отдава  на способностите на мениджърите и 

специалистите да повишат конкурентно способността на организациятачрез 

осигуряване на целенасочена и добре обмислена политика за управление и развитие на 

човешките ресурси. Това от своя страна налага необходимостта те не само да познават 

работата на своите служители, но и да имат един по-мащабен поглед върху процесите 

в организациятаи да могат да предвиждат процесите, свързани с персонала. Това от 

своя страна изисква едно по-задълбочено познаване на организацията, мисията и 

целите й. Да се управляват човешкия ресурс в една стопанска единица изисква да се 

идентифицират нуждите от персонал. Действията, свързани с подбора и наемането на 
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персонала, неговото трудово представяне и оценка са само малка част от този процес. 

Необходимо е мениджърите да са наясно и да възприемат единна концепция 

относно човешките ресурси. Това от своя страна налага използването на 

стратегическия подход при управлението на персонала. 

  Стратегията за управление на човешките ресурси е функционална стратегия 

и  трябва да отговаря на целите, които съответната фирма си е поставила в 

дългосрочен план. Управляващите трябва да са наясно, както с възприетата 

бизнес стратегия, която ще бъде своеобразно ръководство при формиране на 

персоналните стратегии[1], така и с останалите функционални 

стратегии.Персоналните стратегии, като вид функционални стратегии се 

формират на първо място под влияние на стратегиите от по-високо равнище, 

каквито са бизнес стратегии [1].Трябва да се отчете и връзката между 

различните персонални стратегии и влиянието между тях [2].  

Дотук бяха засегнати някои от основните фактори които влияят върху 

формирането на стратегии за развитие на човешките ресурси. И тъй като 

спецификата на българското историческо и социо-културно развитие (няма да 

се спираме в подробности ) определя до голяма степен и развитието на 

човешките ресурси във организациите, е интересно да се проследи: 

1. На какъв етап на развитие са човешките ресурси в България. 

2. Има ли стратегическо управление на човешките ресурси в 

България? 

3. Има ли ясен подход за разработване на стратегии за управление 

на персонала? 

4. Има ли тенденция за разграничаване на държавни от частни 

организации при развитието на човешките ресурси ? 

 

2. Изложение 

За целите на настоящата разработка е проведено изследване в различни 

държавни и частни организации в страната ни. Организациите са избрани на 

случаен принцип. Изработена за целите на изследването е анкетна карта от 17 

въпроса, свързани с управлението в организациите и в частност управлението 

на човешките ресурси. Анкетите са разпространени в  39организации на 

територията на страната ни.   

За съжаление, тъй като не във всяка организация присъства ясно 

обособено звено за управление на човешките ресурси, не на всякъде е имало 

възможност на въпросите да отговарят служители от този отдел. Също така 

трябва да се наблегне на факта, че изследването не претендира за 

представителност.   

Целта на изследването е да подкрепи личните  наблюдения на авторите за 

очертаващисе тенденции в българското общество относно управлението на 

човешките ресурси. 
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Анкетите са проведени в 15 държавни организации и 24 частни фирми на 

територията на страната ни.  От държавните организации 20 % са в сферата на 

услугите и 80% посочват като предмет на своята дейност „други”. 

За частните фирми 64% са в областта на услугите, 21% търговия и 14% 

други. 

Интересно е разпределението по признака дялово участие. При 

държавните организации 60% от анкетираните организации са с изцяло 

българско участие и  40% са със смесено участие. При частните организации 

имаме противоположна картина 78% са с изяло чуждестранно участие, докато 

едва 7% са само с българско участие и 14 % са със смесено участие. Този факт 

не е случаен имайки предвид, че единствената възможност за чуждестранно 

участие в държавна организации е под формата на смесено-чуждестранно и 

българско участие.  

По-скоро  прави впечатление високия процент на чужди  организации от 

частния сектор, които оперират на нашия пазар.  

При разпределението по признака заетост в частните фирми, (Фиг. 1) 

прави впечатление, че е относително висок процентът на заетите, които са над 

200 души. 36% от фирмите декларират, че персоналът им е над 200 души, 

докато този  процент при държавните организации е 0.  

 

 

 
 

Фиг. 1 Процентно разпределение на заетите в частните организации 
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Фиг. 2 Процентно разпределение на заетите в държавните организации 

 

За сметка на това обаче, в държавните организации е относително висок 

делът на тези, при които заетите са до 50 човека-80%, както е показано на Фиг. 

2. Това от своя страна представя очертаващата се тенденция за разграничаване 

на частните от държавните организации. Частните фирми, които обикновено 

са филиали на западни организации се отличават с голям брой заети лица. 

Държавните организации в по-голяма част от случаите са част от сложни 

административни структури и броя на заетите в тях рядко надхвърля 50 човека. 

Това разграничение, наред с други исторически и социални фактори до голяма 

степен повлиява и развитието на човешките ресурси в страната 

2.1. Стратегическо управление на човешките ресурси 

Въпросите, свързани с управлението на човешките ресурси следва да 

дадат отговор за актуалното състояние на човешките ресурси в страната ни. 

По- горе в текста направихме уговорката, че изследването не претендира за 

представителност. Организациите са избрани на случаен принцип, без да се 

следват квоти.  

При държавните организации 60% заявяват отсъствие на стратегия за 

управление на човешките ресурси и едва 20% отбелязват съществуването на 

такава. Процентното разпределение при държавните организации по признак 

стратегия за развитие на човешките ресурси е представено на Фиг. 3.  

 

 

20%

80%

до 200 човека

до 50 човека
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Фиг. 3  Процентно разпределение на държавните организации, които притежават 

стратегия за развитие на човешките ресурси 

Съответно 60% отговарят, че няма ясно обособено звено за УЧР, като тази 

функция се изпълнява от други служители и най-често това е счетоводителят. 

И няма нищо учудващо, тъй като в държавните организации, които 

разглеждаме се отличават с малък брой на заетите в тях лица. В 80-те % на 

заетите до 50 души преобладават главно организации със заети 3, 4 и повече  

души, което е посочено в анкетите. Това от своя страна прави фактически 

невъзможно обособяването на отдел човешки ресурси, като в тези случаи тези 

функции се поемат от други служители на организацията. Никой от тези 

организации не посочва, че използва консултантски услуги в тази насока.  

При частните фирми 86% отговарят, че съществува стратегия за 

управление на персонала и едва 14% процента отбелязват липсата на такава 

(Фиг. 4). Това не е случайно, имайки предвид високия процент на фирми със 

чуждестранно участие и политиката за управление на персонала, която е 

характерна за тях. 71% от анкетираните частни организации имат и обособен 

отдел човешки ресурси, докато този процент е едва 40 при държавните фирми. 

 
 

Фиг. 4  Процентно разпределение в частните организации по запознатост с 

персоналната стратегия 

 

Ситуацията с развитието на човешките ресурси в държавата може да се 

обобщи с разграничаването между държавните и частните организации. При 
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държавните организации има много слабо и, като че ли неосъзнато развитие 

на човешките ресурси. Докато при частните организации може да се твърди, 

че има по-задълбочени и целенасочени опити в тази насока. И при държавните, 

и при частните организации обаче отсъства осъзнат  и целенасочен модел на 

изработване на персонална стратегия, съобразена с целите и нуждите на 

организацията. Липсва и познаване на основните бизнес цели, мисия, визия и 

стратегии на организацията.   

Тъй като анкетите са разпространени в самите организации и анкетирани 

реално са служители в различни отдели, то едва ли те са запознати с 

мениджмънт в организацията. Прави впечатление, че на въпросите, свързани с 

мисия, визия и цели на организацията, където анкетираният трябва да посочи 

конкретни такива, няма отговорили както при държавните, така и при частните 

организации. Това от своя страна навежда на мисълта, че организацията трябва 

да предприеме политика за интегриране на организационните цели сред 

персонала.Иако сред анкетираните липсва осведоменост за мениджмънта в 

организацията, то относно персоналните стратегии има висок процент на 

познаване. 

При държавните организации отново имаме противоположна тенденция. 

80% поради една или друга  причина не са запознати с персоналните стратегия 

за развитие на човешките ресурси.Интересно е, че при тези организации има 

опит да са представи модел за изработване на тези стратегии. Като 

обяснението на анкетираните служители е, че в повечето случаи организацията 

следва държавната политика при „изработване ” на алтернативи за развитието 

на персонала.  Според голяма част от тях тези стратегии в голяма степен са 

държавна политика, която „отговаря” на нуждите й. В 40% от тези случаи това 

са главно стратегии, свързани с наемане и освобождаване на персонал, 20% са 

стратегии за обучение. Разбира се има и не отговорили на въпроса.  

При частните организации стратегиите за човешките ресурси в най-

голяма степен се свързват с подбор и наемане на персонал-85%, 57%- 

стратегии, свързани с обучение, квалификация и преквалификация. 

 

3. Заключение 

Човешкият ресурс наистина има ключово значение за успеха на 

организацията и колкото и да се развиват науката и техниката все още не е 

създадено автоматизирано производство, което да елиминира „човешката 

сила”. От тази гледна точка организациите трябва да притежават задълбочено 

познание за персонала  си.  

Дори и страната ни по пътя на историческото си и технологично развитие 

отбелязва сериозността и значимостта на този фактор за развитието на 

организацията. България прави плахи, но сигурни стъпки по посока на 

развитие на стратегическия мениджмънт на персонала. Разбира се има едно 
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естествено делене на частни и държавни организации, като при последните 

този процес е малко по-бавен. 

 Стратегии за развитие на персонала в държавните организации, главно 

администрации и административни структури, има и те в голяма степен 

следват държавната политика. Трябва да се има предвид, че тези организации 

са по-„тромави” в развитието си, а в редици случаи и самата организационна 

структура е пречка за развитието на стратегическото управление на персонала. 

Като заключение са данните за значимостта на наличието на персонални 

стратегии в организациите. 80% от държавните и 64 % от частните 

организации заявяват решаващото значение на тези стратегии за успеха на 

организациите. 
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1. Въведение 

Свидетели сме на все по-линейни организационни структури,  постепенно 

отпадане на традиционните длъжностни характеристики и все повече работа 

по проекти. Именно тези дейности предполагат и все по-консултативен тип 

управление, скъсяване на дистанцията между ръководните и експертните нива 

в организацията и изграждане на устойчиви партньорства. Все по-ясно се 

очертава и новата роля на специалистите по развитие и управление на хора 

като двигатели на растежа и организационната промяна. Същевременно те 

трябва да бъдат все по-креативни, инициативни и адаптивни в отговор на 

силно конкурентната външна среда.  

В тази връзка целта на настоящата публикация е да се посочат новите 

подходи при управлението и развитието на човешките ресурси, свързани с 

развитие на нови компетентности, с привличане и задържане на таланти, с по-

висока ангажираност към целите и ценностите на бизнес организациите. 

 

2. Изложение 

За ангажираност на служителите започва да се говори през 90-те години 

на миналия век с изследванията на Кан [1]. Според него ангажираността на 

служителите се изразява във физическа, умствена и емоционална свързаност с 

организацията в която работят. За Лутхаус [2] тя е силно желания на служителя 

да остане част от дадена организация, да вложи всичките си усилия, вяра и 

възможности за постигане на нейните цели. Подобно е и определението на 

mailto:tzvetana_stoyanova@abv.bg
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Макий [3], според когото ангажираността е индивидуално усещане за цел и 

фокусиране на енергия, лична инициатива и усилия за постигане на 

организационните цели. Нострюм и Дейвис [4] я определят като степента, до 

която един служител се идентифицира с организацията и иска да продължи да 

бъде част от нея. Най-цялостна е дефиницията на Уили [5]: това е степента, до 

която служителите са мотивирани да допринесат за организационния успех и 

имат желание да полагат доброволно усилия за извършване на задачи, които 

са от значение за постигане на организационните цели. 

Или ангажираността може да се определи като отношението на индивида 

към организацията и нейния лидер включващо: 1) силна вяра и приемане на 

организационните цели и ценности, 2) желание и готовност за влагане на 

значителни усилия в полза на организацията и 3) силно желание за 

принадлежност и членство в организацията, тоест за оставане в нея. 

Измерителите, които определят степента на ангажираност на 

служителите са: 

 Наличие на вдъхновяваща работна среда и условия за 

развитие; 

 Възможност за участие при взимане на решения и поемане на 

отговорност; 

 Осигурени вътрешни и външни обучения на служители от 

всякаква възраст; 

 Гъвкавото работно време и дистанционна работа; 

 Възнаграждение и добре развита бонусна система; 

 Допълнителните придобивки. 

Това се потвърждава и от редица проучвания през последните години, по-

важните от които са: 

На Aon Hewitt1 през 2014 г., според което нещата, които най-силно 

ангажират служителите са възможностите за кариерен напредък, признанието 

на работното място и репутацията на марката. От лидерите в компаниите, 

служителите очакват да са открити и честни в комуникацията и не пропускат 

да оценят обективно решенията, които те вземат. Ясно посочват и 

отличителните характеристики на успешния ръководител: той действа 

фокусирано, като насочва вниманието си към ключови области с правилните 

средства и усилия; той е достъпен за служителите, като им дава нужната 

подкрепа, за да изпълняват ежедневните си работни задачи; той е открит и 

честен в комуникацията си със служителите; той е експерт в управлението на 

бизнеса и предприема мерки сега за успеха на бизнеса в дългосрочен план. 

                                                 
1 В проучването на Аон България през 2014 година са включени общо 56 компании 
от 12 индустрии. Близо 14 500 служители са споделили мнението си за своя 
работодател и 456 топ мениджъри (лидери) са оценили компаниите, които 

управляват 
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Лидерът олицетворява компанията и нейната култура и към него 

очакванията са най-високи. Служители вярват, че добрият лидер балансира 

техните интереси с тези на компанията (64% към 42% спрямо компании, в 

които не се открояват лидери), те подкрепят и прилагат успешно практиките 

за управление на хора (63% към 42%), отнасят се към служителите като към 

най-ценния актив на компанията (55% към 34%).  

На HCM Advisory Group от 2015 г. [6] Тяхното изследване засяга 

въпросите, касаещи програмите за ангажираност на служителите. Резултатите 

от него сочат, че за 65% от анкетираните най-важно е признанието, за 56% 

уелнес програмите, а за 53% наличието на добър баланс работа-личен живот. 

Положителният корпоративен имидж, добрите взаимоотношения с 

мениджмънта и колегите, запознаването с мисията на компанията и 

изясняването на личния принос към нея са другите фактори, които определят 

ангажираността на служителите.   

Друго изследване, извършено от Алекс Едманс [7] показва, че 

компаниите с по-висока удовлетвореност на работещите обикновено постигат 

над средната капиталова възвръщаемост.  

Проучване проведено от Делоит [8] през 2015 г. сред повече от 3,300 

лидери или главни изпълнителни директори в 106 страни, показва, че 

участниците, според които ангажираността е „много важна“ се е увеличил два 

пъти от 26% през 2014 година до 50% през тази година. Същевременно 60% от 

бизнес лидерите, участвали в запитването нямат програма за измерване и 

подобряване на ангажираността, а само 12% от респондентите имат внедрена 

програма за определяне и изграждане на силна корпоративна култура. 7% се 

самооценяват като отличници в измерването, мотивирането и подобряването 

на ангажираността и задържането на служителите.  

Според проучванията на посредническата компания Towers Watson, [9] 

привличането на служители и тяхното задържане все още представляват 

предизвикателство за много компании. 

В потвърждение на тази теза е и получената статистика, а именно: 17% от 

служителите планират да напуснат настоящият си работодател в следващите 2 

години. 23% от служителите пък не са категорични дали желаят да напуснат 

настоящата си работна позиция. 

В тази връзка статистиката на “Global Workforce Studie 2014” показва, че 

едва 32% от служителите са на мнение, че работодателят им е достатъчно 

компетентен, за да задържи талантливите си служители. Също така само 33% 

от служителите имат положително мнение, че работодателят е способен да 

привлече нови таланти. 

От публикуваните резултати от изследването на “Talent Management & 

Rewards Studie 2014” е очевидно, че 38% от компаниите са назначили повече 

персонал, отколкото преди две години. Въпреки това 38% от фирмите 

отбелязват нарастване на миграцията и за 80% от компаниите е изключително 

трудно да привлекат служители, които да допринесат за успеха на 
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организацията. 62% от компаниите изпитват трудности да привлекат 

служители с „висок потенциал”[10]. 

За да преодолеят тези различия работодателите могат да приложат една 

или няколко от следните подходи: 

 Задържане чрез професионален подбор; 

 Задържане чрез обучение и развитие; 

 Индивидуализиране на работата; 

 Препроектиране на работата; 

 Задържане чрез оценка, обратна връзка; 

 Коучинг; 

 Менторски програми; 

 Управление на качеството на трудовия живот; 

 Управление на възнагражденията. 

Ползите за организацията от внедряването на един или няколко от 

посочените техники се изразяват в: 

 Висок годишен приход; 

 Удовлетвореност на служителите; 

 По-високо качество; 

 По-висока продуктивност; 

 Конкурентни цени; 

 По-малко време за изпълнение; 

 По-голям пазарен дял. 

 

3. Заключение 

Различията в обкръжаващата организацията среда оказват влияние върху 

стратегическата й гъвкавост. Както подчертават Райт и Снел [11], в стабилна, 

предсказуема среда, най-добрата стратегия е развитие в служителите само на 

ограничен диапазон умения и навици (или съхраняване на постоянно 

количество навици). Така също култивиране на тесен спектър поведенчески 

проявления (например с помощта на твърдо описани длъжностни изисквания).  

Но, в динамично развиващата се непредсказуема среда, компаниите могат 

да  развиват системата на ЧР, като създават резерв от човешки капитал, 

притежаващ широк диапазон от умения и навици, способен да прояви 

разнообразни поведенчески типове. Основни компоненти в стратегията за 

гъвкавост могат да бъдат [12]: 

- Разработване на адаптиращи се системи на ЧР; 

- Развитие резерва на човешкия капитал посредством широк диапазон 

от навици; 

- Избор на хора, способни на обучение и адаптиране; 

- Развитие на поведенческа гъвкавост, например по пътя на тренинга; 

- Ефективно използване системата на възнаграждение, поощряваща 

гъвкавото поведение; 
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- Субординация със системите за управление, предоставящи на 

служителите възможност да проявяват самостоятелност в работата и 

да участват в управлението. 
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1. Въведение 

Избора на конкретно трудово поведение (в т. ч. трудовата активност и 

ангажираност с интересите и целите на предприятието) и начина на извършване на 

трудовата дейност е  целесъобразно да се разглежда като мотивация за труд на 

работниците и служителите. От управленска гледна точка, мотивацията е процес на 

вземане на доброволни решения от хората за техните целенасочени действия, в чиято 

основа са неудовлетворените човешки потребности и вземането на решения за начина 

на тяхното осъществяване [1].  

Мотивацията за трудовата дейност е актуален, но сложен проблем, тъй като 

индивидуалното им поведение е комплекс от действието на различни фактори и 

характеристики, чието решаване зависи от подхода на ръководството и наложената 

организационна култура, за да може да се постигне максимално висока ефективност от 

дейността им. В тази връзка през последните години липсата на инициатива в 

човешките ресурси е следствие от понижаване на мотивацията за труд и това е 

предпоставка за слаба мобилизация на работещите в предприятията [2, 3]. 
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2. Методическа рамка 
 Обект на изследване са служителите ангажирани в трудовите процеси и 

дейности на Летище София,  известно още като Аерогара София. „ЛЕТИЩЕ 

СОФИЯ” ЕАД има предмет на дейност: летищно осигуряване на полетите, 

наземно обслужване на въздухоплавателните средства, обслужване на 

пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, вътрешна 

и външна търговия, подготовка и квалификация на кадри и др. 

Предмет на изследване е мотивацията за труд и удовлетвореността на 

служителите. 

Целта на изследването е чрез конкретно разработени анкетни карти да се 

проучи  мотивацията за труд и удовлетвореността на служителите, работещи 

на Летище София, за да се открият основните практически проблеми и да се 

формулират предложения за усъвършенстване. 

Задачите, подпомагащи реализирането на целта, са свързани с [4]:  

1. Изготвяне на анкетна карта, включваща писмено формулиран набор 

от въпроси, за проучване на мотивацията за труд и 

удовлетвореността на служителите, работещи на Летище София;  

2. Провеждане на анкетно проучване;  

3. Обобщаване на събраните данни и анализ на отговорите на 

анкетираните лица;  

4. Обработка на данните, произтичащи от отговорите на всеки 

анкетиран; 

5. Определяне и ранжиране на мотивационните фактори;  

6. Определяне на степента на удовлетвореност и формулиране на 

изводи, които да са предпоставка за разработване на предложения за 

усъвършенстване на мотивацията с насоченост към постигане на 

максимално възможна хармония между организацията и 

служителите, които са ангажирани в ежедневните трудови процеси и 

дейности; 

7. Разработване на идеи за усъвършенстване на мотивацията и 

удовлетвореността от труда на служителите в конкретната 

организация.  

 

Периодът на провеждане на анкетното проучване е от началото до края 

на месец март 2016 година чрез попълване на предварително изготвена 

анонимна анкетна карта, с която не се нарушава анонимността на 

анкетираните лица.  

Анкетната карта е структурирана в два основни раздела, събиращи 

обобщена и специфична информация.  

В Раздел „Обща информация” са включени въпроси относно пола на 

анкетираните, възрастта, нивото на притежавано образование, стажа и 

отдела, в който работят служителите. 
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В Раздел „Специфична информация” са поместени въпроси свързани със 

степента на удовлетвореност на анкетираните лица, мотивацията, 

комуникациите, конфликтите на работното място, възможностите за 

повишаване на квалификацията, обучението, условията на труд, социалните 

придобивки, наличието или отсъствието на специализиран софтуер, 

работното време, удовлетвореността от работното време и др. 

Общият брой на включените въпроси е 18,  в това число 16 затворени и 

2 отворени. Анкетната карта е структурирана така, че да не отнема много 

време за попълване, но да дава реална представа за мнението на служителите. 

Данните могат да се считат за обективни, поради анонимността на анкетната 

карта и доброволността при нейното попълване. 

Мнение по поставените въпроси, доброволно изразиха 400 служители от 

няколко различни отдела на Летище София. Участие взеха предимно 

служители на възраст между 31-40 години и най-малко между 51-60 годишна 

възраст, работещи в произволно избраните отдели: Администрация, Човешки 

ресурси, Сигурност и Перонно обслужване от Летище София.  

 

3. Анализ и резултати от проучването 

Събраните и обобщени данни от проведеното анкетно проучване дават 

основание за много анализи и формиране на препоръки с практически 

характер, валидни за нуждите на конкретната организация.  

Резултатите от анкетното запитване показват, че по отношение на 

завършено образование – 57 % са с висше образование, 28 % са със средно и 

основно 15 %.  

По отношение на броят години, в които работят в изследваната 

организация, анкетираните са посочили различен трудов стаж. Преобладават 

служителите, които работят в организацията над 10 години - 52 % и 3 % са 

постъпилите в рамките на 1 календарна година. Впечатление прави 

тенденцията на намаляване броя на новоназначените служители. Ако преди 

10 години в компанията са били назначени 210 човека от анкетираните, то в 

рамките на няколко години броят на новоназначените служители започва 

засилено да намалява.  

От събраните и обобщени резултати от втората част на анкетното 

проучване се откроиха  факторите, които влияят в най-голяма степен върху 

мотивацията на служителите.  

Първият въпрос от Раздел „Специфична информация”, включва 8 

фактори, с различна степен на удовлетвореност за анкетираните. Задачата на 

всеки анкетиран бе да оцени посочените фактори според степента на 

удовлетвореност. Оценяването се осъществи по шестобалната система. 

Данните показаха, че водещият мотивационен фактор са условията на труд и 

безопасност. Акцентът върху този фактор, вероятно се дължи и на факта, че 

времето в което живеем е твърде динамично и неспокойно, предвид 

случващите се различни атентати в различни държави и отчитайки 
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националната значимост на изследваната организация. Други фактори с 

изключителна значимост са участието във вземането на решения, 

възможността за инициатива и персоналната свобода, които се открояват 

като неудовлетворени за служителите.  

На въпроса: „Какво би Ви мотивирало повече?“ (по-високо 

възнаграждение или дългосрочна сигурност на работното място) 55 % от 

анкетираните посочват дългосрочната сигурност на работното място като 

приоритетен фактор, който ги мотивира (фиг.1).   

 

 
Фиг. 1 Какво би Ви мотивирало повече? 

 

Големият брой служители, работещи на Летище София, създава 

първоначално впечатление за затруднение в междуличностните 

комуникации. Изхождайки от това предположение, в анкетната карта беше 

поместен конкретен въпрос: „Изтитвате ли затруднения в комуникациите с 

колегите и ръководството?”  На базата на получените данни това 

предположение напълно беше отхвърлено. Резултатите сочат, че 65 % от 

служителите нямат проблеми в комуникациите с колегите и ръководството, 

29 % отбелязват, че изпитват някои затруднения и едва 6 % не могат да 

преценят.  

Във връзка с анализите на посочения по-горе въпрос е един от 

следващите: „Имате ли конфликти на работното място?” трябва да се 

отбележи, че добрите муждуличностни комуникации ограничават появата на 

организационни конфликти. 60 % от анкетираните отбелязват, че нямат 

кофликти, а 40 % мислят, че конфликти има. Тези резултати дават основание 

да се мисли, че в изследваната организация съществуват отношения на 

стабилност и сътрудничество, както между служителите, така и между 

ръководителите и служителите и причината вероятно се дължи на  добре 

изградената система от комуникации в трудовите отношения.   
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Анкетираните бяха запитани дали организацията, в която работят им 

предоставя възможност за повишаване на квалификацията? Получените 

резултати показват, че 78% от запитаните отговарят положително, а 22 % - не 

получават такава възможност (Фиг. 2). Вероятно причината за отрицателните 

отговори трябва да се търси в пред- пенсионната възраст на някои от 

служителите, за които едно бъдещо кариерно развитие е лишено от смисъл. 

 

 

 
Фиг. 2 Организацията в която работите предоставя ли Ви възможност за повишаване 

на квалификацията? 

 

 

 
Фиг. 3 „Най-подходящото обучението за Вас?” 
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В анкетната карта беше предоставена възможност служителите да 

отбележат най-подходящото обучение, което считат че ще им помогне за 

изпълнение на ежедневните им трудови задачи. Резултатите показват, че 50 

% от служителите определят за подходящо включването им в обучение за 

„Работата в екип”. По- голямата част от служителите са дали този отговор, 

вероятно поради това, че дейността им на Летище София, напълно изисква 

работа в екип. Едва 3 % смятат, че за тях би било по-добро обучение 

свързано с изучаването на чужд език (Фиг. 3).  
На въпроса „Удовлетворени ли сте от съществуващите условия на 

труд? “- 88% от запитваните са отговорили, че са удовлетворени и само 13% 

не са удовлетворени.  

От направеното проучване става ясно, че служителите, работещи на 

Летище София разполагат със специализиран софтуер, улесняващ тяхната 

работа и 58 % от тях, работят на смяна от по 12 или 8 часа. Всеки отдел е с 

различно работно време, като на  ненормирано работно време са само 42 % от 

запитаните.  

На въпроса: „Удовлетворява ли Ви работното време?” - 60% са 

доволни и 40 % не са доволни от графикът на работното им време. Относно 

полагането на извънреден труд – 51 % отговарят, че не го правят, а 49 % се 

трудят извънредно. Причините за извънредния труд не са изяснени чрез 

анкетната карта.  

От анкетното проучване става ясно, че изследваната организация е 

социално отговорна компания, което е изключително важно за условията на 

съвременното и проспериращо общество. На въпроса: „Доволни ли сте от 

социалните придобивки, които получавате?” 100 % от запитаните дават 

положителни отговори. Служителите са много доволни от социалните 

придобивки, които получават като: работно облекло, карта за градски 

транспорт, карта за почивка, ваучери за храна и много други.  

Относно удовлетвореността на служителите от физикохимичната 

работна среда – 62 % отговарят положително, а 38 % отрицателно. В 

изследваната организация имат  въведена бонусна система и 65% от 

анкетираните биха започнали отново работа на Летище София, 15% обаче не 

биха започнали отново, а другите 20% се колебаят.  

Последният въпрос от анкетната карта „Какви препоръки бихте 

направили по отношение на мотивацията на служителите?” даваше 

възможност за свободни отговори на служителите, чрез които да се открият 

няколко основни. От събраната и анализирана информация се обособиха идеи 

за още по-голямото желание за сигурност на работното място и увеличаване 

на трудовите възнаграждения.  

 

4. Заключение 

Резултатите от проведеното анкетно проучване очертават една пълна 

картина с преобладаващо положителна мотивация за труд и удовлетвореност. 
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Ръководството на изследваната организация се осъществява от високо-

компетентни специалисти, които съзнават, че устойчивите, социално 

отговорни практики са основен елемент в постигането на добро 

корпоративно управление. Социалните придобивки, които предлага 

организацията на своите служители, под формата на карти за почивка с 

намаление, карти за градския транспорт, сезонни дрехи, ваучери за храна и 

много други са добре подбрани стимули, които напълно ги удовлетворяват.  

Друга положителна черта при мотивирането на служителите е добрият 

социално-психологически климат, който е от важно значение за нормалното 

протичане на работния процес. На основата на доброто управление на 

човешките ресурси, в организацията са формирани работни колективи със 

значително висока степен на психологическа съвместимост, което дава 

безспорно качествено отражение върху междуличностните комуникации и 

намалява броя на конфликтите на работното място.  

Като цяло, служителите са мотивирани и удовлетворени от работата, но има 

направления, върху които ръководството на организацията може да помисли 

и да вземе подходящи допълнително стимулиращи решения. Така например, 

сред силно мотивиращите фактори, с приоритетно значение, се 

откроява заплащането. След разчет на финансовите възможности на 

организацията, биха могли да се потърсят и други форми за допълнително 

стимулиране, извън обичайните. На следващо място, след трудовото 

възнаграждение, анкетираните заявяват желанието си за получаване на 

допълнителна сигурност на работното място, което би ги мотивирало и за по-

усърдно изпълнение на трудовите задължения. Други направления, чрез 

които биха могли допълнително да се мотивират служителите са: 

допускането им до участие във вземането на решения, осигуряване на 

възможности за инициатива и осигуряването на професионална свобода в 

рамките на заеманата длъжност.   

Мотивацията е сложен процес. Една интересна мисъл на Майкъл 

Армстронг гласи: „Най-голямата грешка, която можете да направите 

като мениджър, е да повярвате, че да мотивирате хората е лесна работа” 

[5]. Нито едно средство за подобряване на мотивацията на служителите не 

може да се очаква да бъде вечно ефективно. Необходимо е постоянно да се 

следи нивото на мотивация. Установявайки мотивационния профил на 

персонала, става възможно разкриването на отделните мотивационни 

фактори, чрез който да се получи най-добрата комбинация, според 

очакванията на хората и условията на работната среда. След установяването 

на факторите следва да се избере и най-подходящия подход за мотивиране, 

който да доведе до желаните положителни резултати.  
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Abstract.  This report tackles the main problems of the management of human resources in 
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1. Въведение 

В индустрията има примери на “добри практики” относно системите за 

управление на човешките ресурси на фирмено равнище - практики, които 

отразяват съвременни достижения на науката за управление на човешките 

ресурси и положителен опит на водещи компании от Европа и света. По-

голямата част от българските индустриални фирми обаче не притежават 

разработени и отговарящи на изискванията системи за управление на 

човешките ресурси. Отсъствието на правила, механизми, процедури, 

регламентирани чрез съответна вътрешнофирмена уредба е често срещана 

практика  в нашата индустрия. 

Целта на доклада е да се разкрият основните проблеми в практиката по 

управление на човешките ресурси в България, да обобщи и оцени факторите и 

причините, които ги обуславят, да очертае подходи и конкретни насоки за 

подобряването на управлението на човешките ресурси в индустриалните 

предприятия с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

Изследването е направено в 50 големи и средни предприятия   от 

секторите: машиностроене, метални изделия,  оптика и електроника, 

производството на храни, облекло и фармацевтика. Проведено е в периода – 
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март 2015 - март 2016 г. в предприятия, ситуирани в Южен централен район 

на планиране и Югоизточен район на планиране. 

Изследователските задачи са свързани с анализ на проблемните страни в 

практиката по управление на човешките ресурси в индустриалните 

предприятия в България. 

 

2. Проблеми в практиката по управление на човешките ресурси 
В студията „Управление на човешките ресурси – необходимият преход от 

науката към практиката на българските фирми” изключително правдиво са 

анализирани „проблемните полета” в практиката при мениджмънта на 

човешки ресурси в индустриалните предприятия [1]. На основата на реални 

примери от практиката, авторът прави обобщения за някои особености на 

управлението на индустриалните предприятия: 

 - действия, насочени за „спасяване на днешния ден” – взимане на 

спонтанни управленски решения, без предварително извършен анализ на 

проблема; хаотични реакции след настъпване на следствието, без да разберат 

причините за неговото настъпване; предприемане на действия, несъобразени с 

бизнес-стратегията на предприятието; 

- прекалено високото самочувствие на някои мениджъри /в по-голямата 

част от случаите – неоснователно/ води до неразбирането, че екипната 

ефективност не е механичен сбор от индивидуалните дейности и усилия, а 

акумулира способности, идеи и решения, надхвърлящи отделния индивид, и 

предполага нагласа и готовност да се “поделя водачеството на екипа”, т.е. да 

предоставят правомощия и отговорности, свързани с постигане на фирмените 

цели; 

- възприемането на работещите като персонал, а не като човешки ресурси 

води до подценяване на мениджмънта на човешките ресурси във всичките му 

аспекти – ограничени административни методи на въздействие върху 

персонала за сметка на неговото обединяване около възприетите от 

мениджмънта фирмени ценности; неизползването на системи за труд, които 

дават простор пред познанието и инициативността на членовете на персонала; 

не се полагат усилия за привличане на работещите в подготовката и 

реализацията на фирмените цели, т.е. дейното им ангажиране във фирмените 

начинания, в това число в необходими за провеждане промени и стремеж 

хората да се идентифицират с фирмата; не се действа по посока  трайно 

ангажиране на целия персонал с постигане на качество във всички негови 

измерения в трудовата дейност и резултатите от нея; няма стремеж към  

постигане и поддържане на многопланова мотивация на персонала [1]. 

 На основата на сериозен анализ на управленската практика на 

индустриалните предприятия, авторът аргументира необходимостта от 

промяната във възгледи, манталитет и отношение на мениджмънта към 

човешките ресурси. Не е възможно да говорим за ефективно управление на 
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човешките ресурси при посоченото отношение на висшият мениджмънт към 

работещите в предприятията.  

Описаните особености на управлението на българските индустриални 

предприятия предопределят възникването на проблеми в практиките по 

мениджмънт на човешките ресурси. Проведеното изследване показва, че 

проблемните области в системите за управление на човешките ресурси са: 

- набиране и подбор; 

- оценяване на трудовото представяне; 

- обучение и развитие; 

- мотивация. 

  

3.    Резултати от изследването 

Изследването е проведено с 2000 работещи от 50 средни и големи 

български индустриални предприятия, за да установим какви са основните 

проблеми при мениджмънта на човешки ресурси. От тях 1886 (94%) са 

отговорили на зададените въпроси в анкетите.  

В анкетите, първият въпрос е свързан с условно посочване на проблемните 

области (висока, средна и ниска степен), като са изброени десет области при 

мениджмънта на човешките ресурси.  

Проведени са и последващи интервюта с 41 мениджъри по управление на 

човешките ресурси.  

Анализът на резултатите ни дава възможност да ги степенуваме по 

следния начин: 

1. Проблемни области - висока степен: 

- набиране и подбор на човешки ресурси – 88%; 

- оценяване на трудовото представяне - 86% ; 

- обучение -78% ; 

- мотивация на човешките ресурси - 77%. 

2. Проблемни области – средна степен: 

- заплащането на човешките ресурси -89% ; 

- трудови и осигурителни отношения - 58%. 

3. Проблемни области – ниска степен: 

- планиране на потребностите от човешки ресурси – 54%; 

- анализ и проектиране на труда – 49% 

- здравословни и безопасни условия на труд – 48%. 

При следващият въпрос, участниците е необходимо да посочат в 

свободна форма причините за възникването на тези основни проблеми в 

практиката по управлението на човешките ресурси. 

Отговорите на посоченият въпрос са различни, но преобладаващата част 

от участниците – над 80% свързват проблемите предимно с: недостатъчни 

правомощия на специалистите и мениджърите по управление на човешки 

ресурси, некомпетентност, неефективни комуникации, старо мислене, 

изпълнител, а не управленец /за мениджъра по УЧР/, липса на умения за 
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взимане на управленски решения, за работа с хора и други. Накратко ще 

разгледаме очертаните проблемни области, като не се спираме на първата – 

набиране и подбор, тъй като на нея е посветено самостоятелно изследване.  

Проведените интервюта показват, че по-голямата част от индустриалните 

предприятия – 62% нямат разработена стратегия и политика за оценяване на 

трудовото представяне. Само 38% от изследваните предприятия имат 

вътрешна нормативна уредба на трудовото представяне, която включва 

правила, изисквания, показатели, критерии, процедури и организацията на 

работа за извършване на оценяването на трудовото представяне. Дейността на 

останалите предприятия в тази област се извършва на база на разработени 

критерии, които не отчитат специфичността на всеки труд. Оценяването не се 

извършва периодично и няма създадена база за постигане на максимална 

обективност, не се познават и съответно използват различните техники за 

оценяване на трудовото представяне. Това дава основания на 86% от 

участниците в изследването да го определят като проблемна област във висока 

степен. Ролята на обучението и развитието на човешките ресурси за 

повишаване ефективността на дейността на предприятията е изследвана в 

редица публикации [2]. За съжаление, и тази дейност е подценявана в 

българските индустриални предприятия. Техният мениджмънт все още не го 

разглежда като фактор за усъвършенстване на трудовото изпълнение на 

заетите и по този начин да увеличава ефективността от използването на 

основните производствени фактори. Резултатите от проведеното изследване 

дават възможност да обобщим, че само 18% от предприятията определят 

потребностите от обучение, разработват програми за обучение, избират 

подходящи методи за обучение и оценяват ефективността на обучението. 

Останалите изчерпват своята дейност в това важно направление с реакция по 

повод на получении писма за семинар, конференция или друг обучителен 

форум. Ето защо 86% определят оценяването на трудовото представяне като 

проблемна област във висока степен. В специализираната литература се 

обсъждат множество мотивационни теории и техники за мотивация. 

Непознаването им в дълбочина води до невъзможност на използването на 

техните практически съвети. Предполагаме, че това е обяснението за отговора 

на 42% от мениджърите по УЧР, че наемането на работа и заплащането са 

достатъчни мотивационни фактори, следствие на което работещите 

естественно поставят мотивацията в групата на проблемни области във висока 

степен. Парадоксът е, че точно тези, които е необходимо да полагат 

максимални усилия за мотивацията на човешките ресурси отговарят по този 

начин. Това е същността на  систематизираните резултати от изследването, 

свързано с основните проблеми при мениджмънта на човешки ресурси. 

 

4.    Заключение 

Една от целите на доклада е да формулираме насоки за подобряването на 

управлението на човешките ресурси в индустриалните предприятия с оглед 
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повишаване на тяхната конкурентоспособност. В много от публикациите в 

медиите, пресата, специализираните издания се дават предложения за 

подобряване практиките по управление на човешките ресурси [3]. 

Анализирайки причините за недобрите практики по управление на 

човешките ресурси, посочени в отговорите на участниците в изследването, 

можем да формулираме следните насоки за тяхното подобряване: 

- създаване на профессионален капацитет на отделите, звената, 

дирекциите, които се занимават с мениджмънт на човешки ресурси,  чрез 

целево специализирано обучение на действащи специалисти и привличане на 

нови, млади служители с адекватна подготовка  в областта на управление на 

човешките ресурси. Редица престижни университети осигуряват много добра 

подготовка на своите студенти в областта на управление на човешките 

ресурси, но те трудно намират професионална реализация в тази област в 

индустриалните фирми. Това се потвърждава и от анализите, направени в 

студията „Управление на човешките ресурси – необходимият преход от 

науката към практиката на българските фирми” [1]. 

- осъществяване на интензивна връзка между мениджмънта на фирмите от 

една страна и университети, научно-изследователски институции и 

консултантски компании, от друга с оглед в областта на управление на 

човешките ресурси. Практиката показва, че въвеждането на нови, съвременни 

модели на управление на човешките ресурси се осъществява, когато са 

обединени усилия, опит, познания и т.н. на специалисти от практиката и 

доказани научни работници – изследователи. 

- необходимо е мениджмънтът на индустриалните предприятия да 

подхожда с необходимата компетентност към изключително важните 

дейности по оценяване на трудовото представяне, обучение и мотивация на 

човешките ресурси, а не да ги извършва формално. 

- обучение на всички човешки ресурси на фирмата по фирмена култура, 

икономически и социално-психологически аспекти на труда и т.н. с цел 

приобщаване на хората в споделянето на фирмените ценности, в очакването 

на принос от всеки отделен човек за промени, напредък и повишаваща се 

конкурентоспособност на фирмата. В това накратко се състоят нашите насоки 

за подобряване практиката по мениджмънта на човешки ресурси в българските 

индустриални предприятия.  
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Abstract. This report attempts to analyze the attitudes of people in small, medium and large 

enterprises in Bulgaria to corporate social policies and conducted specific activities. Aspects 

that should be considered are grouped into 5 sections with a focus on policy analysis to: the 

workplace, the environment, market, community, values of the organization. It examined the 

correlation between firm size and specifics in their answers on separate groups of questions. 

In addition, there was a comparative analysis of legislative and administrative documents. 

Through documents, the object of study is positioned in the wider environment and this allows 

revealing more information about the dynamics of consideration. 

Keywords: corporate social responsibility, social entrepreneurship, small and medium 

enterprises. 

 

1. Въведение 

Само елитните компании ли, с амбиции за лидерство в своя бранш, могат 

да си позволят инвестиции в подобряване условията на труд, въвеждане на 

най-добри етични практики и полагане на грижи за своя персонал? Един от 

парадоксите на съвременното развитие на бизнеса е, че стандартите   в защита 

на служителите и околната среда все още са лукс за работодателите поради 

високите изисквания и скъпата сертификация. Например, международният 

стандарт за корпоративна социална отговорност (КСО) SA 8000 предявява 

претенции за спазване на човешките права, коректно и достойно заплащане на 

труда и съблюдаване на всички права, гарантирани от съответните харти на 

ООН и конвенциите на Международната организация по труда, които са 

пренесени и в българското трудово законодателство. Интересно изискване на 

стандарта е фирмите да наложат основните елементи на SA 8000 и на своите 

доставчици. Това е начинът, по който етичните взаимоотношения в бизнеса се 

разпространяват не само по нормативен път, но и под натиска на водещите 

световни компании. 
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Основна цел на изследването е да се установи нагласата на малките и 

средни предприятия (МСП) в България за създаване на политики и инициативи 

на КСО.  Изпълнени са следните задачи: систематизиране на теоритични 

предпоставки за КСО; преглед и анализ на изисквания на ЕС и политиките в 

България; сравнителен анализ на дейностите по КСО между големи, средни и 

малки предприятия в България, изясняване на различията и причините за тях; 

формулиране на основни изводи; идентифициране на подходящи действия за 

утвърждаване на репутацията, укрепване на бизнеса и повишаване на 

ефективността му. Обект на изследване са дейностите по КСО на МСП в 

България от различни индустрии. Предмет на изследване са усилията на МСП 

за постигане на отговорно предприемачество. Методологията на изследване 

се базира на комбинация от методи, включваща системен подход, сравнителен 

анализ и синтез, емпирично проучване, статистически и графични методи за 

обработка на данните. Приложените количествените методи на проучване са 

свързани с количествено оценяване, измерване и представяне на 

действителността в статистическа форма. Емпиричното изследване е 

проведено по метода на анкетното проучване сред представителна извадка, в 

която се наблюдават зависимостите на изследваното множество.  Анкетата е 

адаптирана по въпросник, създаден като част от пан-Европейската кампания 

за повишаване на осведомеността относно КСО, която е инициатива на 

Европейската комисия и Генерална дирекция за предприятията. Аспектите, 

които се изследват са систематизирани в 5 групи въпроси. Търси се корелация 

между големината на фирмите и специфични особености в отговорите по 

групи въпроси. В допълнение е направен сравнителен анализ на законодателни 

и административни документи, така че обектът на изследване да се 

позиционира в по-широката заобикаляща среда за да се разкрие повече 

информация за динамиката на разглежданата проблематика. 

 

2. Дефиниции и дискусии 
КСО е сложна и многоаспектна социално-икономическа категория, която 

непрекъснато се развива и обогатява, което затруднява нейното дефиниране. 

Някои съвременни интерпретации се базират върху връзката на КСО с морала 

и етиката в бизнеса, както и взаимоотношението между „добро“ и 

„справедливо“ като философски понятия. В процеса на развитие на понятието, 

неговото съдържание е преминало през смисъла на „корпоративна съвест“, 

„корпоративно гражданство“, „социално представяне на компанията“, 

„цената, която компаниите заплащат за своята популярност“, „устойчив и 

отговорен бизнес“ и др. В контекста на нашето изследване полезни дефиниции 

на авторитетни международни институции са:  

• „Ангажимент на бизнеса е да допринася за устойчивото икономическо 

развитие, като работи със своите служители, техните семейства, местната 

общност и обществото като цяло за подобряване на качеството на техния 

живот” - Световния бизнес съвет за устойчиво развитие; 
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• Международният институт за устойчиво развитие (IISD) 

интерпретира термина „социална отговорност” като заслуги на организациите 

при балансиране на трите стълба на устойчивото развитие - икономически 

растеж, развитие на обществото и защита на околната среда; 

• „Концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа 

дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в 

своите бизнес стратегии и във взаимодействие с другите заинтересовани лица” 

- Зелената книга на ЕК „Насърчаване на европейска рамка за КСО – COM 

(2001)“; 

•  „Социалната отговорност е отговорността на организацията за 

въздействие на нейните решения и дейности върху обществото и околната 

среда чрез прозрачно и етично поведение, така че да съдейства за устойчивото 

развитие, да отчита очакванията на заинтересованите страни, да бъде в 

съответствие със законодателството и международните норми на поведение, 

да бъде интегрирана в цялата организация и прилагана във взаимоотношенията 

ѝ” - ИСО-26 000. 

В широкия обществен дебат за формулиране на същността и обхвата на 

понятието КСО се включват дефиниции, предложени от водещи бизнес 

експерти, като Филип Котлър и Нанси Лий (2005): „поемането на ангажимент 

за подобряване на общественото благополучие чрез доброволчески бизнес 

практики и използване на корпоративни ресурси”. Определението на Котлър и 

Лий се приема с голям интерес, не само защото разглежда развитието на 

корпоративната филантропия като „преход от задължение към бизнес 

стратегия”, но и защото въвежда понятието „корпоративни социални 

инициативи, като основни дейности, предприемани от една компания, за да 

подкрепи обществени каузи и да изпълни ангажиментите си към КСО”. 

В Европа понятието КСО за първи път се среща в официални документи 

през 1993г., когато тогавашния председател на ЕК - Жак Делор се обръща към 

европейския бизнес с покана да провежда политика на социално ангажирано 

поведение. През 2003 г. е регистрирано сдружението „Бизнес инициатива за 

социално съгласие“ (BSCI), чиято цел е да разработи Европейската програма 

за социално съгласие за бизнеса. Днес в документите на ЕК, понятието КСО е 

„не просто съгласие, не просто договор, а големи инвестиции в човешкия 

капитал, средата и взаимоотношенията със заинтересованите страни в 

дългосрочна перспектива“. От разгледаните дефиниции, можем да 

разграничим две измерения на социалната отговорност: вътрешно - отнася се 

до взаимоотношенията на ръководството и служителите, отделянето на 

финансови средства за развитието на човешките ресурси и осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд; и външно - засяга отношенията на 

организацията с нейните партньори, доставчици, местната общност, околната 

среда и т.н. Във всички дефиниции, КСО се приема като доброволен 

ангажимент на бизнеса за разрешаване на екологичните и социални проблеми 

на обществото, което поставя стандартите за ръководство на по-високо от 
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правната принуда ниво, и представят КСО като система за управление на 

взаимоотношенията между компанията и обкръжаващата я среда, 

допринасяйки за постигането на устойчиво развитие. В качеството си на 

средство за постигането на устойчиво развитие на компанията, КСО на 

практика представлява стратегически управленски инструмент. Системата за 

управление на КСО изисква действия, като: документиране и разпространение 

на Социална политика; непрекъснати прегледи на системата; определяне на 

отговорни лица; обучение, стимулирне и контролиране на доставчиците за 

прилагане на практиките за КСО; планиране и осъществяване на коригиращи 

и превантивни действия; редовно информиране на заинтересованите страни; 

осигуряване на достъп за проверки на системата от заинтересовани страни; 

определяне и управление на записи за доказване на съответствия между 

извършените дийствия и стандарти по КСО. 

 Липсата на възможност за големи финансови инвестиции, време и усилия, 

не отрича способността на МСП да се фокусират върху инициативи и действия 

като социално отговорни предприятия,  които непосредствено касаят техния 

бизнес; които могат да постигнат (като подкрепа на филантропски каузи, 

ангажираност и подобряване взаимоотношенията с общността, инвестиране в 

служителите, в т.ч. на жени, представители на малцинствени групи и хора в 

неравностойно положение) и които оказват съществена роля за икономическия 

успех на фирмата. Действия за подпомагане на опазването на околната среда, 

енергийната ефективност, предотвратяването на замърсяването, 

минимизирането на отпадъците, разделното събиране и рециклирането им, 

могат да доведат до снижаване на разходите и повишаване на 

жизнеспособността на предприятието. Участието в национални или местни 

програми,  присъединяването към социално отговорни асоциации или 

обединяване с други фирми (доставчици, клиенти, партньори) за реализиране 

на специфични КСО проекти, са безплатни или достъпни при много ниски 

разходи. Ефективното управление на разходите може да осигури значителна 

възвращаемост на инвестициите в смисъл на положителна популяризация, 

мотивирани служители, подобрена репутация и достъп до нови пазари.  

 

3. Фактори от организационната и бизнес среда на МСП формиращи КСО 

Отговорното предприемачество не е нещо ново. Повечето малки 

предприятия винаги са били близо до своите общности и са се стремили да 

бъдат добри корпоративни граждани още от зараждането на търговските 

взаимоотношения между хората. През последните години, обаче, възникнаха 

други движещи сили на отговорното предприемачество, като натиск от 

клиентите, местните общности, регулаторните органи, банките, кредиторите и 

застрахователите. За да запазят конкурентноспособността си, фирмите се 

адаптират към тези нови изисквания на пазара и на обществото, в които 

оперират. Опит за регламентиране на КСО в България е Националната 

стратегия за развиване на КСО (2009-2013). В този документ е представена 
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активната позиция на държавата, насочена към създаване и укрепване на среда, 

която благоприятства развитието и прилагането на социално отговорни 

практики, създаване на предпоставки за доброволно участие на всички 

заинтересовани страни. Националната стратегия се позовава на обновената 

Лисабонска стратегия, както и на други документи на Европейската комисия. 

Стратегията на Европейския съюз за КСО (2011-2014) включва: доброволно 

решение на компаниите да изграждат и следват модел на поведение, с който 

да допринасят за доброто на обществото и за опазването на околната среда; 

превръщането на КСО в стандарт за функционирането на бизнеса в процеса на 

създаването на печалба, повишаване на надеждността на управлението и на 

общото благосъстояние.  

В глобален мащаб не съществува единна международна регламентация. 

В много държави са разработени вътрешно национални КСО стратегии, а с цел 

преодоляване на различията между тях и постигане на съгласуваност по някои 

основни аспекти, са приети редица международни споразумения. Те са с 

препоръчителен характер. Присъединяването на дадена компания към тези 

споразумения, както и ангажирането ѝ със социално отговорни дейности, 

става на доброволен принцип. Най-значима в международен план е 

инициативата за КСО на ООН – Глобалният договор (2000), който призовава 

бизнеса да приеме, подкрепя и прилага десет универсални принципа, 

разделени в четири основни категории: права на човека (зачитане и подкрепа 

за опазването правата на човека, необвръзване с действия, нарушаващи 

правата на човека); трудови норми (премахване на всякакви норми на 

принудителен труд, свобода на колективно договаряне, ефективно премахване 

на детския труд, изкореняване на дискриминацията при полагането на труд); 

околна среда (инициативи, стимулиращи отговорност към околната среда, 

насърчаване развитието и разпространението на технологии); 

антикорупционни практики (подкрепа за антикорупционни инициативи и 

политики за прозрачност). Институциите, които имат за цел създаване на 

международни стандарти (ISO 26000,  EMAS,  ISO 14001) и нормативна 

уредба, свързани с функционирането на бизнеса, обръщат най-голямо 

внимание на стратегическото значение на КСО, като го обвързват с поведение 

на компанията в социалната и бизнес среда, което допринася за постигането на 

конкурентни предимства.  

Международният стандарт ISO 26000 (Българският институт за 

стандартизация издаде с превод на български език международния стандарт за 

социалната отговорност – БДС ISO 26000:2012 „Указания за социална 

отговорност”)  е разработен с участието на експерти от над 90 страни и 40 

международни или регионални организации. Разглежда принципите на 

социалната отговорност и дава указания за нейното прилагане. Акценти на 

стандарта са: управление на организацията, човешки права, трудови практики 

и взаимоотношения, околна среда, лоялни практики на организацията, 

въпроси, свързани с потребителите, приобщаване на общността и нейното 
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развитие. Оценката на ефективността съгласно ISO 26000, измерва 

подобряването на социално-отговорното поведение на организацията.  

Международният стандарт SA 8000 обхваща следните основни елементи: 

детски труд (aнгажимент към правата на детето); принудителен труд (не се 

допускат никакви форми на принудителен труд, вкл. на затворници); здраве и 

безопасност при работа (здравословна и безопасна работна среда, мерки за 

превенция на риска, инструкции и обучение по здраве и безопасност, система 

за откриване, предотвратяване и реагиране на потенциални рискове за 

здравето и живота); свобода на сдружаване (персоналът може да сформира и 

да се обединява в професионални съюзи по свой  избор, зачетено е правото на 

персонала да сключи корпоративен трудов договор), дискриминация (не се 

допуска дискриминация на база на раса, класа, националност, религия, 

сексуална ориентация, пол, възраст, увреждания, членуване в съюзи и партии); 

дисциплинарни практики (не се допускат форми на унижаване на 

достойнството – телесни наказания, психически и физически тормоз, груб тон, 

словесни злоупотреби); работно време (съобразено с действащата нормативна 

уредба); възнаграждение (съобразено със законовите изисквания, подходящо 

е за отрасъла и покрива нуждите на персонала и семействата). 

Сертифицирането по SA 8000 означава, че организацията отчита социалното 

влияние на своята работа в допълнение към условията, при които работят 

нейните служители, партньори и доставчици.  Стандартът е приложим за всяка 

фирма, независимо от размера и териториалното и разположение.  

Защо са необходими социални стандарти? Служителите се стремят към 

по-добри дългосрочни работни места, за да издържат семействата си. Фирмите 

търсят конкурентни предимства чрез привличане и задържане на по-добър 

персонал. Правителствата в нормалните държави са заинтересовани от 

икономическо развитие, което да облагодетелства не само управляващите, а и 

всички членове на обществото. Потребителите в развитите държави са все по-

склонни да подкрепят етични и социално отговорни компании, когато 

пазаруват. 

  
4. Емпирично изследване 

В този доклад, поставените за дискусия въпроси са свързани с 

отношението на малкия и среден бизнес в България към социалната 

отговорност. Могат ли  малките и средни предприятия (МСП) да бъдат активни 

социално отговорни предприемачи ? 

Подбор на фирми, участници и демографски профил. Въпросникът, както 

и информация за поверителност и формуляр за съгласие, бяха предоставени на 

80 респондента - персонал на малки (35%),  средни (25%) и големи (40%) 

частни предприятия от различни индустрии и региони в страната (Стара 

Загора, Сливен, Бургас, Пловдив и София). При подборът на лицата за интервю 

стремежът е бил осигуряване на максимална случайност. Анкетната карта е 

предложена на съгласилите се да участват в анкетирането лица във вариант, 
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който да подпомага самостоятелно попълване. Независимо от това, в някои 

случаи е прилагано и комбинирано попълване на въпросниците – 

самостоятелно от анкетираните лица и при необходимост с помощ на опитен 

интервюиращ. Всички резултати от всяка група показатели са изчислени чрез 

натрупване на отговорите на участниците за всеки елемент по съответното 

ниво от скалата за оценяване. Изследвано е мнението на респондентите, като е 

приложен критичен подход. Фирмите са от различни сектори с различен 

предмет на дейност – счетоводни, застрахователни, банкови и УЧР 

консултантски услуги, проектиране на В и К системи, строителна 

проектантска организация, офиси под наем, транспорт, производство, ИТ и т.н. 

Управлението на тези фирми е както следва: 68% типична българска 

управление и 32 % - смес от български и чуждестранни тип управление. 

Участниците са 70% жени и 30% мъже, а средната им възраст е тридесет и 

седем години. 58% от участниците имат между 1- 5 г. трудов стаж за текущия 

работодател, 27% са имали 6 до 10 г. трудов стаж, 8% са имали 11 - 15 г., а 7% 

са с между 16 - 20 години. Повечето участници (53.8%) са с бакалавърска 

степен, 38% - магистърска степен и само 8% - със средно образование. 

Изследователски въпроси. Изследователските въпроси са общо 30 

групирани в пет раздела. Участниците в проучването оценяват честотата на 

всеки един от въпросите в петте групи по скала от 5 елемента: 1- да, 2 - не, 3 - 

отчасти, 4 - не знам, 5 - неприложимо. Резултатът се изчислява чрез натрупване 

на отговорите на участниците към всяко нивото на скалата, като се 

диференцират по признак големина на фирмата (малки, средни и големи 

организации, съобразно Търговския закон). Анкетираните от средните 

предприятия са отговорили на 5 въпроса с „не знам“ и на 2 – „не приложимо“, 

за разлика от респондентите от големите фирми, където броят на въпросите 

получили отговор „не знам“ е 17 и „не приложим“ - 6. За малките предприятия 

броят расте:  21 – „не знам“ и 10 „не приложим“. Тези резултати показват 

липсата на информираност и комуникация за инициативите на отговорното 

предприемачество в по- висока степен в малките предприятия отколкото в 

средните, както и липса на условия за приложимост в по висока степен в 

малките предприятия, отколкото в големите и средните. В процеса на 

проучването се търсят корелации между успеха на фирмата и добрите 

политики на работното място (поощряват ли се служителите да развиват 

професионални умения и дългосрочни кариери;  предприемат ли се адекватни 

стъпки срещу всички форми на дискриминация; ръководителите консултират 

ли се със служителите си по важни въпроси; има ли подходящи схеми за 

здравословни и безопасни условия на труд; предлага ли се балансираност 

между служебния и личен живот на персонала); политиките спрямо околната 

среда (влияние на предприятието върху околната среда: енергия, 

минимизиране и рециклиране на отпадъците, предотвратяване на 

замърсяването на въздуха и водите, изхвърляне на отпадни води, шум; 

спестява ли средства чрез редуциране на влиянието си върху околната среда; 
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ефект върху околната среда при разработването на нови продукти и услуги, 

оценка на енергоемкостта, възможности за рециклиране или генериране на 

замърсители; предоставя ли ясна и точна екологична информация за 

продуктите, услугите и дейностите си на клиентите, доставчиците, местната 

общност; използва ли устойчивостта на продуктите и услугите за спечелването 

на преимущества пред конкурентите);  политики на пазара (политика за 

осигуряване на почтеност и качество във всички договори, сделки и реклама;  

предоставя ли ясна и точна информация и етикетиране на продуктите и 

услугите, включително и следпродажбени задължения; осигурява ли 

навременно изплащане на фактурите на доставчиците; има ли процес за 

осигуряването на ефективна обратна връзка, консултации или диалог с 

клиентите, доставчиците и други заинтересовани от бизнеса страни; 

регистрират и решават ли се оплакванията от клиенти, доставчици и бизнес 

партньори; работи ли се съвместно с други фирми и организации по 

инициативи на отговорното предприемачество); общностни политики 

(предлага ли възможности за обучение на хора от местната общност;  

поддържа ли се отворен диалог с местната общност по чувствителни въпроси, 

касаещи натрупването на отпадъци извън сградата на предприятието и др.; 

купува ли местни суровини, материали; поощрявани ли се служителите да 

участват в местни общностни дейности; оказва ли редовна финансова 

подкрепа за местните общностни дейности и проекти като благотворителност, 

дарения или спонсорство);  фирмената ценностна система (ясно ли са 

дефинирани ценностите и правилата за поведение на фирмата; пресоналът 

запознат ли е; комуникира ли се ценностната система на предприятието с 

клиенти, бизнес партньори, доставчици и другите заинтересовани страни). 

Резултати от анкетирането. Само два въпроса са номинирани с „да“ с 

абсолютно мнозинство: Относно подходящите схеми за здравословни и 

безопасни условия на труд и социални придобивки, които осигурявят 

достатъчна защита на служителите -  служителите на големите компании са с 

категорично „да“ (100%), докато при МСП отговорите се разсейват между 

„да“, „не“ и „отчасти“. Предоставя ли ясна и точна информация и етикетиране 

на продуктите и услугите, включително и следпродажбени задължения – 

служителите от средните предприятия отговарят на 100% с „да“, а големите 

със 70%, малките – с 80%. Средно 40% от анкетираните от малките 

предприятия смятат, че политиките за работното място, околната среда, 

общността и ценностната система не допринасят за успеха на фирмата. 

Единствено високо оценяват приноса на „политиките спрямо пазара“, като 

възможност за успех на фирмата. Големите фирми оценяват високо ролята не 

само на политиките спрямо пазара, но отчитат и ролята на фирмената 

ценностна система. Само 15% средно от тях смятат за маловажни за успеха на 

фирмата политиките спрямо работното място, околната среда и общността. 

Резултатите от средните предприятия се приближават в по-висока степен към 

резултатите на големите фирми, отколкото към мненията на малките фирми. 
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Най голямо разсейване се получава в мненията на хората от малките 

предприятия по отношение на ролята на политиките за околната среда към 

успеха на фирмите. Изключително критични са и трите групи анкетирани по 

отношение на баланса между служебни задължения и личен живот (65% 

отговарят с „не“). Докато представителите на средните (75%) и големи 

предприятия (80%) зааявяват, че предприятията им оказват редовно финансова 

подкрепа на местните общности, то 70% от представителите на малките 

предприятия заявяват категорично „не“. 

Констатации и препоръки. За да бъдат отговорни социални 

предприемачи, малките предприятия трябва да развият своите политики по 

отношение на работното място. Дългосрочният успех и ефективност на 

бизнеса зависят от компетентността, иновативната и креативността, 

мотивацията и ангажираността на персонала. С разрастването на бизнеса, 

фирмите се нуждаят от екипи от професионалисти. Не е достатъчно 

осигуряването само на  здравословни и безопасни условия на труд за да се 

провокира видима отдаденост и ангажираност на хората към работата. 

Необходими са действия за подобряване на удовлетвореността чрез адекватна 

оценка на приноса им към организацията, и професионално развитие в 

дългосрочна перспектива. Управлението на промяната по пътя на 

организационно развитие може да се подкрепи от споделените фирмени 

ценности, доверие между управленски екип и изпълнители. Ефективните 

вътрешни партньорства създават взаимоотношения, които повишават 

гъвкавостта на бизнеса, способността му за реагиране и възможност за 

споделяне на знания между работниците. Мотивираният екип спомага за 

изграждането на добрата фирмена репутация. Фирмите, независимо от 

големината или отрасъла, оказват положително или отрицателно влияние 

върху околната среда.Енергийната ефективност, предотвратяването на 

замърсяването, минимизирането на отпадъците и рециклирането могат да 

доведат до значително снижаване на разходите за бизнеса, както и до 

преимущества, като подобряване на взаимоотношенията с местната общност, 

мотивиране на служителите и нарастване на лоялността на клиентите. Тези 

преимущества допринасят за дългоспрочна устойчивост и успех на 

предприятието. 

Добри практики. В резултат на ползите, конкурентните предимства и 

разнообразните положителни ефекти, произлизащи от ефективното 

изпълнение на КСО стратегия, могат да се изведат основни добри практики: 

възприемане на стратегически подход към КСО; оповестяване на информация 

в областта на социалните въпроси и околната среда; сътрудничество с 

основните групи заинтересовани страни с цел максимизиране на ефекта и 

въздействието от предприетите КСО дейности. Необходимостта компаниите 

да останат конкурентоспособни днес стоварва тежко бреме върху 

организациите и техния персонал. Въпреки пространните разсъждения на 

тема: ползите от преход от традиционен към стратегическа КСО; няма 
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достатъчно практически напътствия, как да се осъществява този преход в 

МСП. В това отношение споделянето на опита и „ученето от най-добрите“ 

представлява ценен инструмент. 

Бъдещите изследвания. Направеното изследване има няколко 

ограничения, така че резултатите трябва да се тълкува като общи тенденции, 

които се нуждаят от по-нататъшно проучване, включващо повече качествени 

анализи и казуси. Първата важна област за бъдещи изследвания е да се проучи 

дали видът на бизнеса може да повлияе за по-силна ангажираност към КСО. 

Второ, да се анализират и се сравняват резултатите в този контекст, въз основа 

на няколко критерия: тип на управление - български и смесени; различни 

поколения  работещи; образование и квалификация на групите персонал. Трета 

важна област за бъдещи изследвания е да се направи оценка на степента, в 

която културата, структурата, политиките и процедурите на МСП, както и хора 

подкрепят ангажимента на КСО. 

 

5. Заключение 

Разнообразието от осъществявани от МСП дейности по КСО може да бъде 

впечатляващо, ако имат и ефективно изпълняват добре премислена 

корпоративно-социална стратегия.  Подобни стратегии имат положително 

въздействие върху обществото и околната среда, поддържайки същевременно 

стабилна висока репутация, увеличавайки удовлетвореността на служителите, 

създавайки клиентска лоялност, и подобрявайки рентабилността и 

конкурентноспособността. 
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Abstract. In the report experience from a carried out analysis of search and selection of 

employees is shares and directions for their improvement in Romance pub&pizza chain 

restaurants – Burgas are given. The subject of the report is the search and selection analysis 

of employees and directions for their improvement. The objective of the report is to suggest 

modern approaches in this direction after analyzing the status of search and selection of 

employees in Romance pub&pizza – Burgas.  
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1. Въведение 

Процесът на търсене и подбор са изключително важни дейности, с които се 

залагат основите на цялостния организационен живот и култура. 

Пренебрегването на тази изстрадана от практиката истина може да нанесе 

значителна вреда на всяка една организация. Това налага познаването и 

използването на системния подход в тази област на управление на човешките 

ресурси. От особено голямо значение е формулирането на критериите, от които 

ще се ръководи екипът или специалистът по подбора в своята работа. Тук 

несъмнено в зависимост от различните вакантни работни места ще се менят и 

конкретните изисквания, които се предявяват по отношение на качествата, 

които трябва да имат кандидатите. От друга страна, винаги трябва да присъства 

един, нека го наречем стандартен набор от изисквания, изхождащи от 

спецификата на организационната култура на организацията. 

В крайна сметка ефективната подготовка и провеждане на процесите по 

търсене и подбор на сътрудници за организацията се отплащат с резултатите си 

mailto:keremidchiev@abv.bg
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– намирането на „подходящия човек за нужното място“. А това е от ключово 

значение за организацията, тъй като не бива да забравяме, че по своята същност 

тя е човешки феномен, а не някакъв сбор от технологии, материални активи и 

едва като последно – хора. Организацията е преди всичко човеците, които я 

съставят. Този фактор определя значението на въпросите за това как ще търсим 

тези хора и по кой начин ще ги подберем, за да осигурим успешно 

осъществяване на целите на нашата организация. [15, с. 183-184 ] 

Темата на настоящия доклад – анализ на търсенето и подбор на сътрудници 

и насоки за подобряването им в Romance pub&pizza - Бургас е актуална и 

значима, поради самата специфика на дейността, извършвана в Romance 

pub&pizza - Бургас. 

Предмет на доклада е анализ на търсенето и подбор на сътрудници и насоки 

за подобряването им. 

Целта на доклада е като се анализира състоянието на търсенето и подбора 

на сътрудници в Romance pub&pizza – Бургас, да се предложат съвременни 

подходи в тази насока. 

Поради регламентирания обем на доклада информацията в него по 

направения анализ на състоянието на търсенето и подбора на сътрудници в 

Romance pub&pizza – Бургас и предложените съвременни подходи в тази 

насока са ограничени. 

 

2. Представяне на Romance pub&pizza – Бургас. Анализ, оценка и изводи 

на търсенето и подбора на сътрудници в организацията 

2.1. Представяне на организацията 

Заведението за хранене Romance pub&pizza е създадено през 2005 г. 

Представлява Дружество с ограничена отговорност (ООД). То се управлява от 

двамата собственици – Борис и Петър Желеви.  

Първият ресторант отваря врати през есента на 2005 г., намира се в парк 

Славейков.  

Вторият ресторант от веригата е отворен през февруари 2010 г. и се намира 

се в централната част на Бургас. Комбинацията от съвременен интериор и добре 

познатото меню го превръщат в място за отбелязване на събития и бизнес 

срещи. 

Разположен само на метри от централната улица третият ресторант от 

веригата се открива в горещото лято на 2012 г. Съвременен дизайн и стил са 

думите, които най-добре го описват. Съчетани с традициите на веригата, те го 

превръщат в едно от най-посещаваните заведения в града. 

В настоящия момент веригата е съставена от три заведения в рамките на 

град Бургас. Перспективата за развитие за следващите две, три години включва 

откриването на още едно заведение в града и откриването на ресторанти из 

цялата страна – София, Пловдив, Варна и др. 

Храната е вкусна и с високо качество. Отношението към клиентите е 

приоритет на целия персонал. За ежедневното подобряване качеството на 
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обслужване и храната, организацията работи съвместно програмата за проверка 

на качеството „ Таен клиент“ и специално изработен стандарт за обслужване на 

клиенти. 

2.2. Процедура за подбор на персонала в Romance pub&pizza – Бургас 

Първата стъпка е планиране на подбора. Нуждите от нов персонал трябва да 

се идентифицират своевременно като брой и по длъжности, за да се подберат 

необходимите служители. При възникване от спешна необходимост от 

назначаване на нов служител, не трябва да се действа прибързано, а да се следва 

процедурата за подбор на персонал. 

Наборът започва чрез използване на вътрешни канали и собствена база 

данни. Управителите се свързват със служители, които са работили на сезонен 

принцип и подходящи кандидати участвали в предишни интервюта. 

Управителите взимат под внимание препоръки на настоящи служители за 

кандидати измежду свои познати. След изчерпване на тази възможност се 

пристъпва към публикуване на обява. 

Задължително трябва да се пази информация за служители, кандидатствали 

за работа и работили в заведението. Тази информация трябва да е придружена 

от съответните коментари, записани на формуляра за кандидатстване – защо 

кандидата не е одобрен/назначен или се е отказал, кога е кандидатствал, може 

ли да му бъде предложена работа в по-късен етап. Това не е наложително да 

бъде под формата на книга, по-скоро да се запазват автобиографиите и 

формуляра, които съдържат пълната информация за всички кандидати. 

При набора на кандидатури, кандидатите трябва да представят 

автобиография. Следва селекция на кандидатите по документи 

(автобиографии). Одобрените по документи кандидати биват поканени на 

интервю. 

Интервюто трябва да установи до колко кандидатите са подходящи за 

съответната позиция и да се зададат въпроси, които не са засегнати в 

документите. Задават се въпроси, които могат да помогнат да се оцени не само 

опита и техническите умения на кандидатите, но и тяхната мотивация за работа 

и личностни характеристики. 

За да се изпълни оптимално добре интервюто е необходимо Управителят да 

извърши следните няколко подготвителни действия: 

 За интервюто трябва да се определи специално време, през което 

провеждащият интервюто да е съсредоточен само в него 

 За всички кандидати трябва да се отдели еднакво време и да се 

определят часовете, така че кандидатите да не се застъпват и изчакват един друг 

 Интервюиращият трябва да е предварително подготвен за срещата с 

кандидатите, т.е. да е запознат с автобиографиите им. 

След интервюто трябва да се направи избор сред кандидатите по зададените 

предварително критерии. Неодобрените кандидати трябва задължително да 

бъдат уведомени. 
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За избраните кандидати се извършва кратък практически тест: те биват 

извикани за по един час в ненатоварен часови диапазон, за да се проверят 

техните практически умения за извършване на работата. 

Подписването на договор с одобрените кандидати е следващата стъпка в 

процеса на подбор на персонала. Всички служители се назначават на трудов 

договор с 6 месечен изпитателен срок, за да се прецени качеството на 

извършваната от тях работа. В случай, че представянето е задоволително, 

трудовият договор се превръща в постоянен. 

Въвеждането на новопостъпилите служители и обучение, по съответните 

стандарти, е задължително условие преди самостоятелно да изпълняват 

задълженията на позицията. Първоначално това се случва в по-слабо 

натоварените часове на работа в заведението, като целта е служителите 

постепенно да навлязат в работата. 

2.3. Изводи 

Направеният анализ на организацията на работа в Romance pub&pizza – 

Бургас представя процеса на подбор и търсене на сътрудници, от който следват 

и изводите: 

2.3.1. Извод 1  

На първо място системата по подбор на персонал на Romance pub&pizza 

подсказва за недостатъчното отделено внимание по отношение на подбора и 

търсене на сътрудници. Това води до проблеми в организацията, от които са: 

 неумението за правилен подбор на сътрудници 

 текучеството на персонал, в следствие на неподходящо подбрани кадри 

 много по-големи разходи за допълнителното обучение, което предлага 

предприятието. 

2.3.2. Извод 2  

Една от основните цели на организацията е да съумее, чрез различни 

способи и методи да привлече максимален брой кандидати за свободните си 

позиции, от които да може да направи правилния избор и да успее чрез 

предварително обмислени техники да подбере подходящите служители. В 

системата за търсене и подбор на персонал в Romance pub&pizza липсват нови 

подходи. А наличните са остарели и недостатъчни. От направения анализ на 

системата за подбор на персонал става ясно, че кандидатите са ограничен брой, 

предвид използваната технология. 

 

2.3.3. Извод 3  

В Romance pub&pizza няма човек, назначен на длъжност, която да отговаря 

специално за подбора и търсенето на персонал. Както става ясно от 

организационната структура липсва специалист по човешки ресурси. 

Салонните управителите нямат необходимата специализация по управление на 

човешките ресурси, не познават добре иновациите в подбора и търсене на 

персонал. Набирането на сътрудници в организацията се извършва само по 
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стандарта, описан в правилника на Romance pub&pizza, който не е пълен и 

актуализиран с най-новите тенденции в тази област. 

2.3.4. Извод 4  

Организацията на работа в заведенията за хранене не използва всички 

актуални и иновативни средства за подбор и търсене на сътрудници. 

Необходимо е постоянно обновяване и следене на актуалните тенденции по 

каквито и да е проблеми, свързани не само с разглеждания проблем, а с всички 

сфери, засягащи ресторантьорството и предприятието като цяло. 

2.3.5. Извод 5  

Мениджърите в Romance pub&pizza не влагат финансови средства за 

актуални методи и подходи за търсене и подбор на персонал, от което следва и 

повишаването на разходите при обучението на неподходящо наети служители. 

Същевременно не се правят разходи за обучение на служителите (салонни 

управители), които се занимават с наемането на кадри, за да се повиши тяхната 

квалификация и да могат да изпълняват възложените им задачи по търсене и 

подбор на сътрудници. 

 

3. Препоръки за подобряване на търсенето и подбора на  

сътрудници в Romance pub&pizza - Бургас 

Набирането на персонал е важен и отговорен процес, от който зависи по 

нататъшната дейност на организацията, ефективното и функциониране като 

система. Неговото успешно или неуспешно осъществяване е от голяма 

значение за вътрешният климат на бизнес организацията, за процесите на 

интеграция между отделните хора, отдели и структури, за индентифицирането 

на индивидуалните с колективните и фирмените интереси.  

Набирането и подборът на персонала в организацията трябва да бъдат 

системно планирани, подготвяни и внимателно управлявани, за да бъдат 

избрани подходящите хора. Това се осигурява чрез открито оповестени и 

подходящи за вакантната длъжност критерии, чрез които се преценява 

пригодността на конкретния човек. 

Удачно е организацията да възприеме балансиран подход на оценяване, 

като търси едновременно съответствие както между личностните 

характеристики и изискванията за работното място, така и между човека и 

културата на компанията. 

Крайната цел е създаване на банка от потенциални кандидати, които да се 

конкурират за всяко работно място. Това ще гарантира успешен подбор при 

малки разходи, ще намали възможността подбраните да напускат 

организацията и ще ги мотивира за трудова активност. 

3.1. Препоръка 1  
Подобряване на системата по подбор на персонала в Romance pub&pizza 

чрез обновяване на технологията на осъществяване на интервюта. Въвеждане 

на програма за провеждане на първоначално интервю, оценъчна карта и чек 

лист за провеждането на структурирано интервю. 
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3.2. Препоръка 2 

Внедряване на бонусна система: „Доведи приятел“, за привличане на нови, 

постоянни или сезонни служители, които ще намалят текучеството в 

организацията. Всеки служител на Romance pub&pizza има право да препоръча 

свои познати по програмата „Доведи приятел“. В случай, че препоръчаното 

лице сключи трудов договор с фирмата и работи минимум 3 месеца, 

служителят които го е препоръчал получава еднократен бонус в размер на 150 

лева. Посочените условия са валидни за неограничен брой препоръчани 

„приятели“. Бонусът се изплаща за броя постъпили и работили 3 месеца 

служители, веднага след изминалия срок. 

3.3. Препоръка 3  
Считаме, че е необходимо да се наеме специалист на длъжността по 

управление и развитие на човешките ресурси, който да отговаря на 

съответната длъжностна характеристика. При разрастване на организацията, 

може да се обособи отделно звено, което да е концентрирано в тази дейност и 

работещите в него да имат подходящата квалификация. Това ще 

професионализира работата по управление и развитие на човешките ресурси, 

което неминуемо ще се отрази позитивно на организацията. 

3.4. Препоръка 4 Малки групи по усъвършенстване на дейността (МГУД) 

Друга възможност за подобряване на качеството по посока на подбора и 

търсенето на персонал е създаването на МГУД. Като механизъм за 

осъществяване на непрекъснати подобрения МГУД постигат изключително 

високи равнища на автономност. Чрез своите предложения по 

усъвършенстване на един или друг параметър на своята дейност, който се 

превръща в нов стандарт, когато бива доказана практическата ефективност на 

идеята се получава така че самите сътрудници определят параметрите и 

процедурите на това, което извършват. Фактически те минават в режим на 

самоуправление като най-висш етап на автономност. 

3.5. Препоръка 5 Преки връзки с образователни институции 

При търсенето и подбор на сътрудници да се установи контакти със 

студенти още в първите години на следването им, като се предложат 

стипендии и възможности за стаж.  

Кариерните центрове все повече навлизат като практика във водещите 

университети в България. Освен в помощ на завършващите студенти, те могат 

да са в полза и на работодатели като Romance pub&pizza, които търсят свежи 

кaдри. 

Някои от предимства при работа с университетски кариерен център са: 

 Възможност за ефективен подбор на успешни бъдещи кадри  

 Намаляване на разходите за подбор и обучение на персонала  

 Възможност за навлизането на съвременни бизнес практики и знания 

в университетските програми  
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Недостатък обаче е липса на професионален опит у кандидатите и 

необходимост от въвеждащо обучение. Набирането често пъти е ограничено 

до веднъж или два пъти годишно в рамките на студентските панаири на 

кариерата. 

3.6. Препоръка 6 Директно предлагане на работа 

Това е широко използван в световната практика източник от кандидати, 

който все още е слабо разпространен в България. Кандидатите сами подготвят 

и представят във фирми информация за себе си с цел да привлекат вниманието 

на работодателя и той при нужда да ги потърси. Най-често представят 

автобиография (CV). Такива кандидатури обикновено постъпват в 

организации, които са проспериращи и с висок имидж, а Romance pub&pizza - 

Бургас се ползва с много добър имидж и висока организационната култура. 

3.7. Препоръка 7 Интернет 

Вече много трудови борси имат страници в мрежата и осъществяват 

дейността си по електронен път. Поради тази причина организацията трябва 

да използва всички възможности и да публикува обяви във възможно най-

много специализирани сайтове, за да достигнат до възможно най-много 

кандидати. Колкото са повече кандидатите, толкова по-голяма е възможността 

от подбор на добри кадри. Съществуват интернет портали за работа, в които 

работодателите могат да обявяват свободни работни места, а кандидатите биха 

могли да се регистрират в базата данни на търсещите работа. Цените са доста 

приемливи и обикновено дават възможност обявата да присъства в сайта в 

рамките на две седмици. Най-известните специализирани интернет сайтове са: 

www.jobtiger.bg, www.jobs.bg, www.itjobs.bg, www.zaplata.bg, www.karieri.bg. 

3.8. Препоръка 8 Център за оценка 

Все повече работодатели вярват, че е особено важно да имат възможност 

да оценят поведението на хората, които смятат да назначат, в ситуации, 

характеризиращи се с висока степен на неопределеност и стрес. Именно такава 

е ролята на т.нар. Аssessment Сentres (центрове за оценка). 

Центърът за оценка представлява комбинация от техники за оценка на 

личностните качества, възможностите, нагласите, мотивацията за работа и 

поведението в различни ситуации. Той дава възможност да преценим 

например доколко кандидатът е способен да направи "диагностика" на 

кризисна ситуация, умее ли да се изразява, да формулира стратегия, да поема 

натоварване, как се справя с междуличностната комуникация, контролира ли 

емоциите си, адекватни ли са реакциите му, знае ли как да общува с партньори, 

да води преговори, как се справя с невербалната комуникация и т.н. Като при 

това прогностичността е доста висока. 

Основната идея на центровете за оценка е кандидатите да се поставят в 

определена ситуация, за да се наблюдава тяхното поведение. Кандидатите 

участват в ролеви игри и в различни симулации на бизнес казуси. В първия 

случай се задава някаква ситуация, която няма нищо общо с професионалната 

практика. Реакциите на кандидатите дават възможност да се оценят т.нар меки 

http://www.jobtiger.bg/
http://www.jobs.bg/
http://www.itjobs.bg/
http://www.zaplata.bg/
http://www.karieri.bg/
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умения (soft skills) - комуникативност, организираност, инициативност и др. 

Симулациите, напротив, пресъздават реални бизнес проблеми, свързани с 

отношенията в отдела, между мениджъра, служителя и клиента. 

Ролевите игри са по-подходящи за млади хора без предишен 

професионален опит, докато бизнес симулациите се използват за оценка на 

кандидати със стаж. Доказано е, че най-успешна е комбинацията между двете 

техники. Въпреки, че се използват и индивидуални задачи, по-голяма тежест 

имат екипните дейности, при които проличава взаимодействието на кандидата 

с другите. 

3.9. Препоръка 9 Методът DISC за оценка подбор на персонал 

Системата Thomas International е една от най-разпространените 

методологии в световен мащаб, които гарантират професионален подход към 

процеса на подбор и оценка на изискванията към съответната длъжност. 

Методологията e разработена върху DISC теорията (Dominance, Influence, 

Steadiness, Compliance). 

Thomas подпомага мениджърските решения при развитието на 

индивидуалния потенциал на всеки служител в екипа. Тя ни дава възможност 

за анализ на личностния профил и в описание на индивидуалния стил на 

поведение, комуникация, мотивация, поведение при стрес, възможности и 

ограничения в конкретна работна среда. Чрез системата Thomas ние можем да 

генерираме профил на длъжността с цел най-точно напасване с личностния 

профил на кандидатите. 

Методът дава възможност да бъде направен анализ на личностния профил 

и на поведението както в работна среда, така и извън нея. Чрез тази 

методология могат да бъдат идентифицирани ценните за организацията 

качествата на личността. Това прави системата важна част от цялостния 

процес при оценка и подбор на персонал. Thomas дава възможност да бъде 

управляван индивидуалният потенциал на хората в организацията, като 

посочва конкретните нужди от обучение. Техниката е ефективна и при 

изследване на екипната култура и изграждане на нов екип. 

 

 

3.10. Препоръка 10 Тестове 

В процеса на набиране могат да се използват психологични тестове, 

представляващи стандартизиран метод за установяване на определени 

качества и способности на личността. Приложението им се основава на 

схващането, че индивидуалните реакции се изясняват чрез личностни белези, 

които могат да се обхванат и измерят, като по този начин се правят заключения 

за качествата и способностите на кандидатите. 

В много страни този метод се прилага повече от половин век и вече навлиза 

в зрялата си възраст, в която натрупаният опит позволява да се направи оценка 

на плюсовете и минусите и да се извлекат поуките. Психологически тестове 

намират приложение както в малки и средни фирми, така и в гиганти като 
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Pepsi, Sara Lee, Hewlett Packard, McDonald’s Corp, Wal-Mart и General Motors. 

В САЩ близо 40% от големите корпорации прибягват до тях за оценка на 

своите служители. 

3.11. Препоръка 11 „Ловци на глави“ 

При “head-hunting”, работодателят е наясно точно „кого“ иска или поне от 

„кои“ компании могат да се дойдат неговите „звезди“. Ловците на глави 

„вербуват“ кандидатите си директно от конкуренцията.  

Презумпцията е, че специалистите от висока класа не си търсят работа по 

обяви и най-често вече работят при друг, предимно конкурентен работодател. 

Обикновено те не следят пазара на труда и предпочитат да бъдат „поканени“. 

От решаващо значение при този подход са личните контакти в бизнес средите. 

„Ловът“ всъщност е практика, която може да донесе полза както за „жертвата“, 

така и за „ловеца“ – агенциите за подбор и техните клиенти. 

С развитието на новите технологии и социалните мрежи в Интернет, 

„ловците на глави“ съвсем естествено пренасят своята дейност във 

виртуалното пространство. Разработени са много социално мрежи за търсене 

на работа, които са добър източник на информация. През близките години 

търсенето и предлагането на кадри, най-вероятно, ще се пренесе изцяло в 

Интернет. В тази връзка, мисията на „ловците на глави“  да отсеят най-добрите 

от най-добрите, ще придобива все по-голяма важност. 

3.12. Препоръка 12 Аутсорсинг 

През последните години аутсорсингът на услуги стана изключително 

популярен и в България и въпреки кризата (или благодарение на нея) бизнесът 

осъзна, че е по-добре да остави "мръсната" работа на някой подизпълнител и 

да се фокусира върху потенциалните възможности за растеж. Говорейки за 

пазара на труда в частност, финансовата нестабилност предизвика и някои 

положителни резултати – пазарът "преся" кадрите, балонът на необоснованo 

високите очаквания за високо заплащане се спука, посредниците станаха по-

гъвкави и приспособими към новите условия и започнаха да предлагат 

алтернативни услуги като т.нар. recruitment process outsourcing (RPO). 

3.13. Препоръка 13  
Съвместната работа на организацията с консултантски услуги би повишила 

нивото на работа не само спрямо търсенето и подбора на сътрудници, а във 

всяка една сфера. Консултантските фирми разполагат с по-голям набор от 

знания по поставените въпроси, което означава, че и резултатите, които ще 

бъдат постигнати в бъдещ период с използването на услугите ще бъдат по-

добри. Консултантите са хора, които (обичайно срещу заплащане) дават 

съвети как точно да направите нещо, за да постигнете желания резултат (ноу-

хау трансфер) или какво да правите, за да откриете сами решението (коучинг). 

Предимства на този подход са, че консултантите често са изключителни 

експерти в някаква област и предлагат съвети или като допълнителна работа 

или се занимават с консултинг след дълги години практика “на терен”. Тези 

хора имат солидни контакти в областта, в която консултират, и могат да ви 
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помогнат да установите полезни връзки или дори директно да получите 

възможности за бизнес. 

 

4. Заключение 

Процесът на подбор играе изключително важно значение за изграждането 

на силна организационна култура. Никакви управленски усилия и масирано, и 

систематично организационно въздействие не заменят „първите седем 

години“ в живота на човека. Подборът следва да се основава на критерии, 

които да оценяват не само техническата способност за извършване на дадената 

дейност, но също така и личностните психологически особености, отговарящи 

на изискванията на организационната култура. Безспорен е фактът, че най-

добре адаптирал и интегрирал в дадена културна среда е онзи, чиято вътрешна 

мотивация и индивидуални характеристики отговарят, т.е. са съвместими с 

параметрите на организационната култура. В този смисъл подборът, т.е. 

начинът на неговата подготовка и провеждане играят съществена роля при 

изграждането на силна организационна култура. 
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Abstract. The dynamic trend of employment market development requires greater flexibility 

and competence on the part of the human resource specialists, if they wish to meet the 

requirements of the market. This paper examines some of the most frequent errors in the 

current practice for the selection of human resources, based on the carried survey in fifty big 

and medium industrial enterprises in Bulgaria. Conclusions are drawn and ways of 

overcoming the errors are recommended.  

Keywords: keeping talented employees on the job, competence, training, prerogatives. 

 

1. Въведение 

Пазарът на труда в България се изменя изключително динамично в 

последните години. Спомняме си годините, когато не беше никакъв проблем 

да се намерят специалисти за свободните позиции. В днешни дни, не е до 

такава степен лесно да се намерят заместници на хората, които напускат. В 

редица публикации тези въпроси са разгледани  задълбочено и аналитично [1].   

Пазарът на труда става все по-конкурентен  и борбата за таланти ще се 

изостря, тъй като в много сектори на икономиката в България има недостиг на 

квалифициран персонал. В специализираната литература преобладават 

различни позиции относно причините за тези нови явления – от липсата на 

специалисти  до   това, че работодателите не са положили достатъчно усилия, 

за да привлекат вниманието на кандидатите.  

В това се състои предизвикателството за нас, което е и цел на доклада -  

разкриване на най-често срещаните грешки в практиката по подбора на 

човешките ресурси в индустриалните предприятия в България. 

Изследването е направено в 50 големи и средни предприятия,  от 

секторите: машиностроене, метални изделия, оптика и електроника, 

производството на храни, облекло и фармацевтика. Проведено е в периода – 

март 2015 - март 2016 г. в предприятия, ситуирани в Южен централен район 

на планиране и Югоизточен район на планиране. 
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Изследователските задачи са свързани с посочване на теоретичните 

основи на извършване на процедурата по подбор на човешки ресурси, 

посочване на грешките, които се допускат в практиката на база на проведеното 

изследване и формулиране на изводи и предложения за подобряване на една 

от най-важните дейности при мениджмънта на човешките ресурси в 

българските индустриални предприятия. 

Предметът на изследването са грешките, които допускат  специалистите 

по управление на човешките ресурси, а обектът – човешките ресурси, които 

работят в индустриалните предприятия. Методите, които са използвани са 

анкета и интервю със специалистите и експертите в отделите по управление на 

човешките ресурси в изследваните предприятия. 

 

2. Практически стъпки при осъществяването на подбора на човешките 

ресурси 
Редица автори изследват въпросите, свързани със същността, основните 

цели, етапи и характерните черти на подбора на човешки ресурси като 

управленска дейност.  В специализираната литература има така също и редица  

съвети за успешно кандидатстване на работа. Изключително голям принос за 

цялостно и задълбочено разглеждане на проблемите, свързани с мениджмънта 

на човешки ресурси са публикациите на Димитър Шопов, Георги Евгениев, 

Димитър Каменов, Маргарита Атанасова, Йордан Близнаков, Йосиф Илиев [2, 

3]. 

Основната цел на подбора е да осигури "най-подходящия човек за 

съответната длъжност". Това зависи от точната прогноза за бъдещото трудово 

изпълнение на кандидатите. 

Подборът е дейност в МЧР, чрез която се подбират от множество 

кандидати, тези, които са най-подходящи за свободните работни места [2]. 

Съществуват много класификации на основните етапи на процеса по 

подбор на човешки ресурси. Възприемаме за най-удачна в контекста на 

практическите стъпки, които трябва да се направят от специалистите  

подреждането на етапите по следния начин: 

       1. Определяне на изисквания към кандидатите 

       2. Привличане на подходящи кандидати 

       3. Предварително пресяване на кандидатите въз основа на представените 

документи 

       4. Оценяване на качествата на кандидатите 

       5. Решение на кого да се предложи свободната длъжност [2]. 

Ще проследим практическите стъпки при всеки отделен етап от 

селективния процес. При първия етап се определят изискванията към 

качествата на кандидатите за съответната длъжност, които могат да се 

систематизират в различни групи. Така например, те могат да бъдат 

изисквания за: 

- образование и квалификация; 
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- трудов опит; 

- специални умения; 

- индивидуални качества 

- мотивация. 

Важен момент е тези изисквания да са точно определени и да са в 

съответствие със специфичните трудови задачи и организационна среда за 

свободната длъжност. В практиката се допускат често грешки, като се 

завишават изискванията, което води до трудности при привличането на 

подходящи кандидати. 

Целта на вторият етап е да се привлекат най-подходящите кандидати за 

свободната длъжност. Известни са източниците за набиране на кандидати 

вътрешни и външни. Конкретното решение за това кой източник ще се 

използва е необходимо да се предхожда от анализ на сегментите на трудовия 

пазар, от които може да се очакват подходящи кандидатури. Информацията от 

този предварителен анализ е изключително необходима, за да могат да се 

определят методите и средствата за осъществяване на контакт с потенциалните 

кандидати за вакантните длъжности. Различните средства за привличане на 

подходящи кандидати могат де се използват и комбинирано в зависимост от 

конкретната ситуация. 

Въз основа на информацията от представените документи се определят 

кандидатите за вакантната длъжност, чиито качества в най-висока степен 

отговарят на предварително обявените изисквания. В това се състои целта на 

третият етап от процеса на подбора. Съществен момент при него е много 

внимателно да се проучат данните от документите на кандидатите – формуляр 

за кандидатстване, автобиография, копие на дипломи, трудова книжка и други. 

От голямо значение е подготовката на формулярите за кандидатстване като 

източник на информация за кандидата. След проучване на съдържанието на 

документите на кандидатите за вакантна длъжност се отхвърлят тези, които не 

отговарят на поставените изисквания. 

На следващият (четвърти етап) е необходимо да се осигури допълнителна 

информация с оглед обективното оценяване на качествата на кандидата за 

вакантната длъжност. За предсказване на бъдещото трудово поведение се 

използват в практиката най-често интервю и тест. Решението за това кой е най-

подходящият метод за оценяване качествата на кандидатите се вземат за всеки 

конкретен случай в предприятието отделно. Специалистите по управление на 

човешки ресурси, които провеждат интервюто е необходимо да познова 

задълбочено длъжността, организационната среда и изискванията към 

кандидата, както и да има представа от документите за неговите качества и 

прогноза за бъдещото му трудово представяне. Практиката показва, че 

интервюто не е в голяма степен надежден метод за оценяване качествата на 

кандидатите, поради относително ниската му предсказателна вализност. Ето 

защо, много често се съчетава с различни видове тестове. Независимо какви 
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методи се използват, качествата на кандидата се оценяват от гледна точка на 

изискванията на длъжността и нейната организационна среда. 

След обобщаване и оценяване на информацията за кандидатите се 

подготвя списък, който представя класирането им. Конкретният избор на 

подход за обобщаване на информацията за кандидатите зависи от 

особеностите на всеки конкретен случай. В практиката се използва предимно 

последователното пресяване на кандидатите на всеки етап. Органът по 

назначаването взема решение на кого да се предложи свободната длъжност. 

Изводите, които можем да формулираме за процеса на подбора на 

човешки ресурси са: 

- подборът е съвкупност от рутинни дейности, които се осъществяват 

по предварително очертани правила и процедури; 

- дейностите на всеки етап от описаният процес имат своята роля и не 

трябва да се подценяват; 

- всички въпроси, свързани с подбора е необходимо да се решават в 

съответствие с особеностите на предприятието, неговата вътрешна и 

външна среда, така и с научните достижения на управленската наука. 

 

3.    Резултати от изследването 

       Целта на третата част на доклада е да посочим резултатите от 

изследването, проведено със136 специалисти и 35 мениджъри по управление 

на човешките ресурси в петдесет големи и средни индустриални предприятия 

относно най-често допусканите грешки и причините за тях при подбора на 

човешки ресурси. Методите, които сме използвали са анкети и интервю. 

Анализирайки резултатите от изследването, можем да систематизираме 

грешките по следния начин: 

- 63% от участниците в изследването посочват неправилно определяне 

на изискванията,  на които трябва да отговорят кандидатите за съответната 

длъжност. В по-голямата част те са крайно завишени и не съответстват на 

специфичността на длъжността. Причините за тази грешка се състоят в това, 

че специалистите използват като информационен канал само длъжностната 

характеристика. Необходимо е да се набира допълнителна информация от 

служители и работници, които познават добре съответната длъжност, тъй като 

много често длъжностната характеристика не отразява някои последни 

промени в съдържанието на работата. 

- За 68%  грешка е неизползването на разнообразието от методи и 

средства за осъществяване на контакт с потенциалните кандидата за 

вакантните длъжности – контакти чрез социални мрежи, контакти с учащи в 

съответните учебни заведения, контакти с частни и държавни трудови борси, 

реклами в медии и други. Най-често използваният метод е устна реклама на 

свободното място чрез близки и познати. Това средство има своите 

недостатъци, тъй като е възможно този, който насочва кандидатите да е 

недостатъчно компетентен и по този начин се ограничават възможностите за 
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привличане на по-голям брой кандидати, между които би могъл да е най-

подходящият. Ето защо е необходимо да се използват различни средства за 

привличане на кандидати и то комбинирано. 

- 45% определят като грешка е недостатъчно доброто проучване на 

документите на кандидатите. В повечето случаи, поради кратките срокове на 

процедурата, специалистите не успяват да се запознаят задълбочено с 

представените документи и по този начин някои от кандидатите отпадат на 

този етап. Другата причина, която те изтъкват е неправилното формулиране на 

формуляра за кандидатстване, което оказва съществено влияние върху бързото 

и точното интерпретиране на информацията от документите на кандидата. 

- 42% посочват неправилно подбраният вид интервю и тест като своя 

грешка, както и проява на субективно отношение при етапа на оценяване на 

качествата на кандидатите за свободната длъжност. 

- 25% смятат, че грешката за неправилното взетото решение на кого 

да се предложи свободната длъжност е липсата на правомощиа. Често 

специалистите приемат това управленско решение под натиска на висшия 

мениджмънт. 

Това са накратко най-често срещаните грешки при подбора на човешки 

ресурси. Прави впечатление, че грешки има при всички етапи на селекционния 

процес. 

Съществуват и други изследвания на грешките при подбора, които 

акцентират на следните грешки: 

-специалистите не вземат решение достатъчно бързо кой от 

потенциалните кандадати отговаря на изискванията; 

-не се  отделя достатъчно внимание за разглеждане на автобиографиите и 

мотивационните писма на кандидатите; 

-наемането на приятел на работа; 

-твърде малък обхват на търсенето на подходящи кандидати; 

-неразбиране за разходите, които трябва да се направят по време на 

подбора от страна на висшия мениджмънт; 

-посочване на изисквания, които не са нужни за длъжността; 

-недостатъчно ясно формулирани обяви в порталите за работа; 

-нереалистична идея относно кандидата, който търсите и заплащането 

което предлагате [4]. 

В по-голямата си част, посочените грешки се припокрават с тези, които 

сме посочили на база на проведеното собствено изследване. И при това 

изследване е видно, че грешки се допускат при всеки отделен етап от процеса 

на подбор на човешки ресурси. 
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3. Заключение 

Подборът на човешки ресурси е изключително важен и отговорен процес, 

тъй като от тяхната квалификация, знания, умения и професионална 

подготовка на персонала зависи, в голяма степен, производителността на труда 

и ефективността на работата в организацията.  

       Фирмената практика показва, че все още, специалистите допускат грешки 

на всички етапи  от селекционния процес. Насоките за преодоляването им, 

които бихме очертали са свързани с: 

1.Притежаване на професионален капацитет относно процедурите на всички 

етапи от процеса на подбора. 

2. Стриктното им прилагане в ежедневната работа. 

    Освен това е необходимо специалистите да са креативни -  да търсят нови 

възможности за привличане на най-подходящи кандидати, да анализират 

успешни модели, приложени в други компании, довели до подбор на най-

подходящите човешки ресурси. По този начин те ще бъдат полезни за 

компанията и ще осигурят най-важната предпоставка за повишаване на 

ефективността и конкурентоспособността на индустриалните предприятия. 
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Abstract. The aim of the report is to identify the main problem areas in the implementation 
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1. Въведение 

Новото предизвикателство пред звената по Управление на човешките 

ресурси е изграждането на мотивираща работна среда, целяща осигуряване на 

висока ангажираност на служителите в организацията. Това  предизвика-

телство е в отговор на презумцията, че човешкият капитал е най-важният 

ресурс за всяка една организация, съгласно която хората са уникални, носят 

принадена стойност и никой не може да ги имитира. Това налага  да се търсят 

ефективно работещи подходи и варианти  с цел служителите да отдадат своите 

сили и професионални умения за реализиране на целите на организацията. 

Една от тези възможности е свързана с повишаването на ефективността на 

системата за оценка на изпълнението на длъжността, разглеждана едновре-

менно като дейност от интегрираната система за управление на човешките 

ресурси и като основен управленски лост за въздействие и мотивация. 
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2. Управление на човешките ресурси и значението му за организацията 

Управлението на човешките ресурси е непрекъснат процес, който трябва 

да осигури оптималното им използване при взаимна полза както за отделната 

личност, така и за организацията и обществото като цяло. Той включва 

дейности по определяне на потребности от персонал, подбор и назначаване, 

организиране и ръководене, обучение и развитие, оценяване, определяне на 

възнаграждения, мотивиране и контролиране на персонала [1]. 

Умелото управление на човешките ресурси, осъществявано в съответствие 

с целите и със стратегията на организацията, е един от основните начини за 

постигане на трайно конкурентно предимство на дадена организация и трябва 

да бъде изведено на преден план. Независимо от приетия модел на управление 

всеки работник или служител представлява ярка индивидуалност. Факторите, 

които оказват влияние върху индивидуалното поведение и успешната дейност 

на една личност са: способности, потребности и ценности. 

 Способности 

В тази област хората се различават най-очевидно. Едни са с по-големи 

интелектуални и физически способности,  други с по-малки. В организацията 

добрите ръководители винаги се стремят да се възползват от различията в 

способностите при вземане на решения кого да назначат на определена 

длъжност. Може да се предположи, че човек, който се отличава с най-големи 

способности в някаква област, ще изпълнява по-добре дадена работа. 

 Потребности 

Мениджмънтът на човешките ресурси трябва да се стреми към създаване 

на подходяща атмосфера в организацията, удовлетворяваща  в максимална 

степен потребностите на персонала, което би довело до реализация на 

поставените цели. Възприемането на реалната действителност определя дали 

човек изпитва някаква потребност и какви са неговите очаквания в дадена 

ситуация. Онова, което става в действителност, оказва влияние върху неговото 

поведение само дотолкова, доколкото той е възприел тази действителност. 

 Ценности 

Ценностите или ценностната система са винаги индивидуални и 

конкретни в даден момент от време. Ценностната система на личността 

непрекъснато еволюира посредством опит, обучение и промяна в социалната 

среда. Всяка организация съзнателно или несъзнателно формира своя 

собствена ценностна система. Тя предопределя организационната култура и 

моралната физиономия на организацията. Върху индивидуалното поведение и 

успешната дейност на личността оказват влияние също неформалната група и 

лидерството. Стилът на ръководство на един  лидер отразява неговата 

ценностна система и възгледи, отношението му към подчинените, неговата 

самооценка и личност. Той оказва също така силно влияние върху поведението 

на отделния работник или служител в една организация. Ефективността от 

конкретния стил зависи от ситуацията, която включва съдържанието на 

изпълняваните работи и индивидуалните характеристики на подчинените.  
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3. Управление на човешките ресурси в държавната администрация  

 Наемането на служителите в държавната администрация трябва да бъде 

съпроводено с адекватна работна среда и подходящи условия на труд, които 

да гарантират сигурност на работното място; добро възнаграждение, 

съответстващо на постигнатите резултати; възможност за обучение и развитие 

в кариерата, както и добри служебни и човешки взаимоотношения [2]. 

Изграждането на отношения, които се базират на ценности като честност, 

справедливост и доверие, е елемент от новата управленска култура на 

държавната администрация, насочена както към отделната личност, така и към 

екипната работа за изпълнение на задачите [3]. 

Ефективното управление на човешките ресурси се характеризира с 

качествено изпълнение, оперативно съвършенство, професионализъм и 

компетентност, фокус върху обслужването на гражданите и бизнеса, 

предоставянето на качествени обществени услуги при възможно най-ниски 

разходи и във възможно най-кратки срокове. 

3.1. Същност и цели на оценяването на служителите 

Оценяването на трудовото изпълнение на служителите в държавната 

администрация е важна ръководна и управленска функция, чиято основна цел 

е постигането на по-добри резултати чрез подобряване на индивидуалното 

изпълнение на служителите. Това се постига посредством съгласуването и 

реализирането на техните индивидуални цели, в съответствие със 

стратегическите цели и намерения на организацията. Процесът по оценяването 

на служителите дава възможност на оценяващи и служители да обсъждат и 

намират начини за развитие на силните страни в работния процес, както и да 

коригират пропуските в трудовото изпълнение.  

Смисълът на оценяването се крие в това, че: 

 Всички служители в отдела или сектора знаят какво се очаква от тях; 

 Всички служители знаят как се очаква  да постигнат целите и 

изискванията към изпълнението; 

 Служителите знаят на какви ресурси и подкрепа могат да разчитат в 

трудовото си изпълнение; 

 Служителите са информирани за това как се справят и могат да 

дискутират напредъка си; 

 Служителите са по-мотивирани и съпричастни към работата си; 

 Ръководителите имат по-ефективни колективи за изпълнението на 

целите на звеното; 

 Всички служители в организацията се оценяват по една и съща 

система, която трябва да се прилага справедливо и последователно. 

Атестирането като процес на перманентно оценяване на трудовото 

изпълнение на служителите допринася за развитието на системите за 

управление на човешките ресурси посредством предоставянето на обратна 

връзка относно набирането и селекцията на персонал, както и посредством 

определяне на индивидуални нужди от обучение и подобрение. Организацията 
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от своя страна разполага с по-точна информация за: действителното ниво на 

знания и умения на служителите, необходимостта от тяхното последващо 

обучение и развитие, организационния потенциал и евентуалните 

неефективни дейности. 

Относно анализа на системата за оценка изпълнението на длъжността от 

служителите в държавната администрация, акцентът е върху 

идентифицирането на реалните проблеми и пропуски в прилагането на 

системата, постигнатите  резултати и тенденциите в оценяването. Самият 

анализ се базира на резултати от годишното оценяване на служителите в 

държавната администрация. Показани са пропуските в прилагането на 

системата за оценяване,  неудовлетвореността на една част от служителите за 

получената оценка,  наличието на определена тенденциозност в някои 

оценяващи. Всичко изброено води до редица проблеми като напускане на 

голям брой обучени служители, липса на мотивация и не на последно място 

спад в качеството на работа в организацията. 

3.2. Идентифициране на проблемните области в системата за оценка на 

индивидуалното изпълнение на длъжността 

Оценката на изпълнението на длъжността е дейност по набиране и 

анализиране на информация за представянето на служителя на работното му 

място и за изготвяне на становище за неговата работа като се отчитат 

изискванията и целите на организацията [4]. Чрез процеса по атестиране се 

дава възможност за обратна връзка към служителите за това как те изпълняват 

задълженията си от длъжностната характеристика, целите в личните работни 

планове и в каква степен демонстрират наличните компетентности на 

работното си място. На практика чрез оценката те от една страна разбират 

какво е нивото на тяхното изпълнение, от друга получават признание за 

свършената работа и усещането, че са важни и значими за структурата и 

организацията като цяло. 

Системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната 

администрация е в действие от 2002 г., с влизане в сила на Наредбата за 

условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, 

заменена от Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на 

служителите в държавната администрация (НУРОИСДА), приета през 2012 г. 

Целта е постигне на по-ясно разбиране и познаване на длъжността и целите й, 

определяне равнището на текущото изпълнение, силните и слабите страни в 

работата на служителя, стимулиране на по-висока отговорност при 

изпълнение на поставените задачи за достигане на предварително заложени 

цели и резултати [5]. През годините, в които се прилага системата за оценка на 

изпълнението, са установени трудности и недостатъци, които не й позволяват 

изцяло да изпълни ролята си на добър мотивиращ фактор за служителите и да 

бъде ефективно средство за обективна оценка от страна на ръководителите. 

Най-често срещаните пропуски и слабости са: 
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 Несвоевременно организиране и провеждане на срещи за 

разработването и съгласуването на личните работни планове (ЛРП);  

 Неточности при формулирането на целите в ЛРП;  

 Неясни и погрешно зададени индикатори за оценка на резултатите;  

 Недооценяване важността и значението на редовното провеждане на 

междинните срещи;  

 Трудности при оформяне на общата оценка по време на 

заключителната среща;  

 Не се отделя нужното време за даване на обратна връзка и коментари 

по бележките и оценката;  

 Неумение да се води конструктивен и полезен за двете страни диалог, 

който да води към решаването на проблемите, а не към тяхното задълбочаване; 

 Идентифицирането на субективизъм повече от допустимото и 

демонстрирането на „лично отношение” от страна на оценяващите към 

оценяваните е изключително сериозен проблем, който рефлектира върху 

нагласите и отношението на служителите към ръководителите, организацията 

и системата за оценяване.  

3.3. Основни изводи и проблеми при прилагане на системата за оценка на 

индивидуалното изпълнение на длъжността в дирекция „Директни 

плащания“  

Анализът на оценките на служителите по отдели в дирекция „Директни 

плащания“ (ДДП) на ДФ ,,Земеделие” за двугодишен период  установи  

наличието на проблеми, които  с известна цикличност се повтарят. Така във 

връзка с прилагането на системата за оценяване на служителите в ДДП 

анализът установи следните проблеми:  

На първо място, негативно отношение на някои ръководители към 

процеса и системата на оценяване, което поражда адекватно отношение и 

негативни нагласи в служителите. В случая е важно да се напомни, че добрият 

пример има последователи и разкрива по-големи възможности за промяна в 

поведението и резултатите. Ето защо е необходимо промяната в мисленето и 

поведението да започне и отгоре.   

Второ: нарушаване на процеса и в трите му етапа: разработване на ЛРП, 

провеждане на междинна и заключителна срещи, на които се оформя общата 

оценка. В процеса на разработване на ЛРП се изяснява какво точно ще върши 

дадения служител и какво трябва да постигне. При нарушаване на този процес, 

несъмнено служителят ще изпита сериозни затруднения при извършване на 

заложените в длъжностната му характеристика задачи. Другите два нарушени 

процеса – междинна и заключителна срещи, освен да послужат за оформяне на 

оценката имат за цел и да се прегледа постигнатото от служителя. Обсъжда се 

нивото на изпълнение, съгласуват се действия за постигане на по-добри 

резултати, анализират се и се отстраняват установени слабости в изпълнението 

на поставените цели. 
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Трето: идентифициране на субективизъм повече от допустимото и 

демонстриране на „лично отношение” от страна на оценяващите към 

оценяваните е изключително сериозен проблем, който рефлектира върху 

нагласите и отношението на служителите към ръководителите, организацията 

и системата за оценяване. Ограничаването на субективизма и гарантирането 

на максимално възможна обективна оценка се явяват  основни проблеми при 

процеса на оценяване. Наличието на по-голяма обективност и липса на 

формализъм в оценяването повишава рейтинга на прекия ръководител, 

нараства доверието между него и служителите, повишава се ефективността на 

работа, настроенията и нагласите в повечето случаи са оптимистични и 

позитивни. 

Четвърто: твърде рядко ръководителите оказват нужното признание за 

добре свършена работа, не търсят ефективни форми за стимулиране и 

изграждане на среда, която да подпомага мотивацията на служителите. На 

практика лостовете за задържане на най-добрите служители не се използват 

ефективно и често най-добрите от тях напускат организацията. Така с оценка 

1 „Изключително изпълнение” са оценени твърде малък брой служители, 

преобладаващо началници на отдели и сектори в анализираната дирекция. 

само пет служители на дирекцията. Това са началниците на четирите отдела в 

Тази тенденция показва, че експертите в дирекцията, независимо от 

постигнатите резултати през периода на оценяване, не биха получили най-

висока оценка и съответно заемане на по-висока длъжност, дори и да 

изпълняват ,,изключително” техните задължения. Така се блокира кариерното 

развитие на експертите, повлиява се негативно и върху мотивацията им. 
Пето: страхът от обратна връзка. Задържането на талантливите и способни 

служители в организацията е възможно само при наличие и прояви на добро 

лидерство и ефективен мениджмънт. Ръководителите са отговорни за това 

служителите да намират смисъл в това, което правят като по този начин 

нараства тяхната ангажираност с организацията, с успехите и постиженията й. 

Една от възможностите за търсене и намиране на смисъл е свързана с 

ефективното прилагане на системата за оценяване, чрез която се дава обратна 

връзка към служителите за техните резултати и принос. 

Констатира се, че от правото си да подадат писмено възражение съгл. чл. 

23, ал. 1 и ал. 2 на НУРОИСДА не се е възползвал нито един служител от ДДП. 

Служителите могат мислено да бъдат недоволни от получената оценка, но 

нямат желание да подадат възражение. Независимо от причините,  

неподаването на възражение от страна на оценяваните показва наличие на 

проблем, който търси своето решение. А решението вероятно е в промяна на 

отношението както от оценявани и оценяващи, така и от контролиращи. 

От направения анализ на оценките в ДДП за периода се забелязва точно 

тази тенденция. Най-много служители напускат от отдел ,,Агроекологични 

плащания”. Тъй като някои от експертите са на временни договори, това 

несъмнено влияе на тяхната мотивация. Липсващото чувство за сигурност, по-
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ниската основна работна заплата, както и незаинтересоваността на част от 

ръководните служители на дирекцията към служителите на този отдел, 

показват едни от най-слабите страни в системата за оценка на изпълнение на 

длъжността (СОИД) в дирекцията. Основните причини за големия брой 

напуснали служители от отдел ,,АЕП” – 33%, несъмнено произлизат от 

посочените до този момент проблеми при прилагане на СОИД в ДДП. За 

разлика от другите началници на отдели, началникът на този отдел единствен 

не получава оценка „1“ ("Изключително изпълнение"). От друга страна, 

резултатите от средните оценки в дирекцията показват, че тук се наблюдава 

най-ниската средна оценка за изпълнението на длъжността в ДДП за 

двугодишния период. Въпреки постигнатите най-ниски резултатите в 

дирекцията, именно страхът от обратната връзка не позволява анализ на 

нивото на изпълнение и причините за този резултат. Проблемът би могъл да 

бъде разрешен като ръководителите и служителите постигнат съгласие по ясни 

планове за действие, точно формулиращи подобрението и промените, които 

трябва да настъпят в отдела. Тъй като проблемът е особен, установяването на 

краткосрочните цели пред служителите и по-честите срещи с прекия 

ръководител биха могли да бъдат от особено значение за излизане от 

незадоволителната ситуация. В конкретния случай, дирекцията ще спечели, 

когато служителите се интересуват от обратната връзка и понасят добре 

критиката. След като хората започнат да разбират как се справят според 

приоритетите на ръководството, работата ще започне да се хармонизира по-

успешно с целите на дирекцията. 

Шесто: Забелязва се, че оценяващите ръководители избягват да атестират 

служителите с оценки „4” ("Изпълнението отговаря не напълно на 

изискванията")  и „5” ("Неприемливо изпълнение"). Причините за този факт 

могат да бъдат от различно естество. Например оценка „5“ може да инициира 

освобождаване на служителя на основание чл. 107 (2) от ЗДС [6]. Друга 

интерпретация е подобрено изпълнение и по-голяма ангажираност на 

служителите с организацията. Също така не е за пренебрегване и желанието от 

страна на оценяващите ръководители за прекалена колегиалност и 

добронамереност. 

 4. Препоръки за усъвършенстване на системата за оценка на 

индивидуалното изпълнение на длъжността в дирекция ,,Директни 

плащания” на ДФ ,,Земеделие” 

В ДФ ,,Земеделие” има изградена система и капацитет за правилното 

прилагане на НУРОИСДА. Всички ръководители осъзнават и подкрепят 

важността и значимостта на процеса по оценяване. Наблюдават се тенденции 

към по-голяма ангажираност на всички с процеса. Налице са добри практики 

и желание системата за оценяване да работи ефективно и служителите да бъдат 

оценявани обективно и справедливо. В тази връзка предложенията за 

подобряване на процеса по оценяване за повишаване ефективността при 

прилагане на системата за оценка изпълнението на длъжността са следните: 
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4.1. Въвеждане на правилото SMART за определяне на цели 

Правилото SMART за определяне на цели е придобило широка, тъй като 

се счита, че целеполагането е едно от основните мениджърски задължения и 

умение, без което трудно могат да се постигат високи резултати. Или, за да 

бъде една цел възприета като добра (по правилото SMART), то тя следва да е 

специфична S  (Specific), измерима M  (Measurable), приета от всички, които 

ще работят по постигането й A (Accepted by you and others), реалистична R  

(Realistic)  и с някакъв краен срок на изпълнение T  (Time-bound). Особен 

акцент ръководителите следва да  поставят върху най-важната от всички букви 

в акронима ,,SMART” - буквата ,,A”, в смисъла на това целта да е разбрана и 

приета от хората за тяхна, тъй като именно те ще работят по нея. Това е най-

важното и трудно мениджърско умение – да разясниш защо си струва една цел 

да бъде постигната, да мотивираш хората да приемат целта за своя и в крайна 

сметка тя да се реализира възможно по-ефикасно. 

4.2. Въвеждане на системата за оценяване на служителите 360 градуса 

Чрез системата за оценка 360 градуса един служител получава оценка от 

всички колеги, потребители на неговата работа, с които работи ежедневно или  

по-рядко, но по важни задачи. Оценката е анонимна и самият служител 

получава нейните средноаритметични стойности по всеки един показател за 

оценяване като ориентир за равнището си на изпълнение. Ако оценяваният 

служител е ръководител на отдел, то той бива оценяван от подчинените му 

служители, от прекия му ръководител, който е директорът на дирекция, от 

другите началници на отдели, от главния секретар и ръководителите от същото 

или по-високо ниво. Системата за оценка на изпълнението 360 градуса е 

предпочитана от служителите, тъй като се счита, че тя намалява субектив-

ността и съмненията от коректността на оценката в процеса на оценяване. 

4.3. Въвеждане на самооценка на свършената от служителя работа 

Най-ценното нещо в самооценката е, че дава възможност на човека да се 

замисли кои са най-силните и кои са най-слабите му страни и да прецени от 

своя позиция как би могъл да се представи по-добре. Не е необходимо 

самооценката да заема твърде голямо пространство във формулярите за 

оценяване. Тя не е упражнение по умение за писане, а възможност на 

служителя да опише своя принос и най-важните си постижения през годината, 

как е отговорил или надхвърлил очакванията и стандартите за изпълнение на 

ръководителя. Възможността за извършване на формална самооценка засилва 

увереността на оценявания в справедливостта на процеса за оценка. 

Самооценката осигурява възможност за по-интензивна комуникация и по-

ползотворен диалог при извършването на заключителното оценяване, както и 

съдейства за постигането на по-голяма ангажираност на оценявания с плана за 

неговото развитие и постигането на целите в работния му план. Ползи от 

самооценката има не само за служителите, но и за ръководителите, които 

трябва да ги оценяват. Тя осигурява информация за това как служителят 

възприема своя принос и постижения, очертава различията във възприятията 
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на оценяван и оценяващ, увеличава желанието за получаване на обратна връзка 

и подпомага формулирането на бъдещите изисквания и стандарти за 

изпълнение. 

4.4. Ежемесечни интервюта (срещи) за оценка на изпълнението 

Съвременното оценяване на изпълнението е невъзможно без 

провеждането на срещи за оценка на изпълнението. Заложените в процеса на 

оценяване три основни срещи се явяват недостатъчни за доброто изпълнение 

на заложените цели. Оценяваният трябва ежемесечно да съгласува с 

оценяващия си ръководител всички основни промени, които настъпват в 

работата му. Ако съществуват ограничения или проблеми, които биха 

повлияли върху реализацията на целите или стандартите, той трябва да инфор-

мира своевременно ръководителя за тяхното наличие и последствията от тях. 

Ежемесечни срещи за оценка на изпълнението със сигурност биха повлияли 

положително на даването на обратна връзка за изпълнението. С провеждането 

им ще се намали дистанцията между оценяван и оценяващ, ще се подобри и 

развитието на по-добри работни взаимоотношения. 

4.5. Акцент върху оценяването като възможност за развитие, а не за 

порицание 

Особено внимание заслужават въпросите относно обвързването на 

оценката с обучението и развитието на служителите. За съжаление тази връзка 

по-често само се предполага или декларира, вместо реално да се проявява. Тъй 

като обучението не е или поне не трябва да бъде самоцелна дейност (обучение, 

заради самото обучение), то наложително е предлаганите курсове и семинари 

за обучение на служителите в държавната администрация да бъдат по-

сериозно осмислени и от гледна точка на техния възможен принос за развитие 

и повишаване на заложените в Наредбата компетентности. През последните 

години особено популярни станаха обученията по работа в екип, комуникация, 

лидерство, решаване на конфликти и други. Тези обучения се използват 

предимно от частните фирми и организации, но като цели, съдържание и 

методи те са пряко свързани и с повечето компетентности на държавните 

служители. 

4.6. Внедряване на информационна система за оценка на служителите 

В Държавен фонд ,,Земеделие” е внедрена „Интегрирана система за 

администриране и контрол”, която подпомага прилагането на схемите за 

директни плащания към земеделските производители. В конкретния случай, 

няма нужда от внедряване на нова система за оценка на служителите, а 

единствено от внедряване на Пакет „Управление на човешкия капитал” към 

софтуерната система, разработена от ТехноЛогика – HeRMeS® V [7]. 

HeRMeS® V интегрира всички дейности по управлението на човешките 

ресурси и позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен 

достъп и анализ на цялата информация с цел вземането на най-правилните 

управленски решения. Ползите от въвеждане на HeRMeS® V могат да се 

разглеждат от гледната точка на всеки от участниците в процесите по 
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управление на човешкия капитал – организацията и служителите й, 

мениджърите и специалистите по управление на човешките ресурси. 

 

5. Заключение 

Един от най-актуалните проблеми и същевременно предизвикателство в 

управлението на човешките ресурси е изграждането и поддържането на 

мотивираща работна среда и на тази основа, постигане висока ангажираност 

на служителите с целите на организацията. В мениджмънта има много и 

различни теории и парадигми за мотивация на служителите. Важно е да се 

отбележи обаче, че за да се мотивират успешно хората, управлението трябва 

да се фокусира върху въпроса: ,,Как да отговорим както на индивидуалните, 

така и на организационните изисквания?”. Когато правим допускания за 

индивидуалната мотивация и увеличаваме натиска, основан на нея, 

пренебрегваме факта, че хората работят, за да удовлетворят собствените си 

потребности. Ангажираността към работата трябва да произтича от желанието 

на човека да подкрепя целите на организацията. Успешните управленски 

системи обаче започват с целите на служителя. Мениджмънтът би трябвало да 

придава по-голяма тежест на области, които са в периметъра на личната 

отговорност на човека, но не са официално включени в длъжностните 

характеристики или цели. В противен случай човек обективно може да върши 

отлично работата си, но да се проваля като ръководител, подчинен и колега. 

Ефективното прилагане на системата за оценка на изпълнението на 

длъжността се явява като фактор за мотивиране на служителите, задържане на 

най-добрите в организацията, силен управленски лост за въздействие, 

възможност да бъде удовлетворена базова потребност  - потребността да бъдем 

значими. 
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Abstract. Conflict can be managed successfully or not depending on the situation and the 

skills of the participants. This article specifically addressed the benefits of assertive 

communication as proposed guidelines for defending own position based on building a 

cooperative relationship with the other party. The described techniques applied with certain 

communication techniques and skills are at the heart of the successful conflict resolution. 

Some useful guidance to improve self-control and empathic listening and responding are 

presented as key aspects of assertive communicative style. 

Keywords: conflict, communication, communication style, assertiveness, empathy, self-

control. 

 

1. Въведение  
Конфликтът е неоспорима реалност и даденост в междуличностните 

отношения в различни видове контекст. Понякога противоречията са 

„безобидни“ и се разрешават лесно, друг път наглед тривиален конфликт 

„излиза от релси“ и чувствата на хората, участващи в него са сериозно 

наранени.  

В определен смисъл конфликтите са неизбежни. Редица изследователи 

твърдят, че взаимоотношения без видим конфликт са по-малко здравословни, 

отколкото тези, които се характеризират с чести, но правилно управлявани 

конфликти. Динамиката, свързана с протичането и разрешаването на 

конфликта, „пази“ отношенията между хората живи. Ако към възникналото 

противоречие се подхожда конструктивно, конфликтът е  явление, което може 

да заздрави и задълбочи положителните отношения между хората. 

Не всички конфликти следва да бъдат избягвани. Начинът, по който 

конфликтът се разрешава, е критичният фактор, определящ ефекта и 

последствията от него. Лошото управление на конфликта създава отрицателни 

явления в личен и професионален план, вариращи от враждебност до 

прекъсване на връзките и контактите между хората. 

Днес, все повече – и в изследователски, и в приложно-практичен план –  се 

налага възгледът, че конфликтът може да бъде с положителен заряд; да 
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допринася за създаване на позитивни, подкрепящи и задълбочени отношения 

между хората. Организация, в която мненията на служителите са еднакви, би 

била скучно и безлично място. Без наличие на съперничещи си идеи едва ли е 

възможно да се подобряват процесите и начините на работа. Продуктивният 

конфликт подпомага навлизането на нови идеи за  подобряване на работата и 

управленските решения. 

Развиването на уменията за ефективна комуникация (получаване и даване 

на обратна връзка, критикуване, решаване на проблеми, емпатично 

наблюдение и реагиране) разширява възможностите на индивида да влияе 

позитивно върху начина на протичане на конфликта. 

 

2. Изложение 

2.1. Асертивният комуникативен стил и управлението на конфликти 

Асертивността в поведението и комуникацията се отнася до умения на 

личността да изразява честно и ясно своите желания, мисли и чувства като 

същевременно проявява необходимата емпатия и респект към желанията, 

чувствата и мислите на другите индивиди. Асертивната личност отстоява 

правата си и взима предвид правата и чувствата на другите. Асертивните 

умения в голяма степен са свързани с редуциране на противопоставянията, 

произтичащи при взаимоотношенията с другите. Индивидът с асертивен стил 

се стреми да решава проблема, не позволява да се ръководи от „неадаптивни и 

изкривени“ представи за реалността. 

Обикновено, асертивността се противопоставя на пасивността и агресията 

в комуникацията. Индивидът с пасивен стил не успява да изрази желанията, 

чувствата и мислите си. Не ги изрича гласно пред другите и не ги заявява.  Така 

проблемите му остават нерешени, а нуждите нереализирани [1]. 

Индивидът с агресивен стил, обратно на него, успява да изрази желанията, 

мислите и чувствата си, но не проявява емпатия и зачитане на другите. 

Агресивността има краткосрочен ефект, но е препятствие за ефективните 

отношения между хората в дългосрочен аспект. Освен посочените два вида, 

съществува и трети тип неасертивно поведение – пасивно-агресивният стил на 

комуникация. При него агресията се изразява индиректно, което прави по-

трудно поемането на отговорност от страна на този, който я проявява [2, р. 

159]. 

Пасивно-агресивното поведение на личността е истинско 

предизвикателство за отношенията, тъй като често е прикрито и на 

повърхността може да изглежда не само безобидно, а дори противоположно на 

истинските в основата му мотиви. Един от начините да се противодейства на 

подобно поведение на индивида е да се познават причините и произтичащите 

от него ефекти (плюсове и минуси) за този, който го използва, и за неговия 

партньор. 
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Фиг. 1. Стилове на комуникация 
 

Идентифицират се следните типове контрапродуктивно и пасивно-

агресивно поведение: непрекъснато спорене, обвинение, отричане, 

омаловажаване, разсейване, психологизиране, разрешаване на проблема чрез 

мълчание, приемане ролята на „жертва“, прекомерно съгласяване или 

непрекъснато говорене [2, р. 210]. 

Асертивните индивиди обикновено постигат целите си, имат висока 

самооценка и създават по-удовлетворителни отношения с другите хора. 

Пасивните и пасивно-агресивните хора обикновено не заявяват пред другите 

своите желания, чувства и мисли, в резултат на което са по-фрустрирани. 

Те често се чувстват манипулирани и наранени от другите. Хората с пасивен 

стил по-често изпитват стрес, а мисленето им по-често е ирационално. 

Агресивните личности постигат това, което желаят, и се чувстват силни, но 

този ефект често е временен, тъй като с поведението си, те не създават условия 

за дългосрочно партньорство с другите индивиди. 

На таблица 1, 2 и 3 са представени обобщено повечето предимства и 

недостатъци на асертивното и неасертивното поведение и комуникация [2, р. 

209]. 
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Таблица 1. Предимства и недостатъци на асертивния комуникативен стил 

 

 

Асертивност 

 

Възможни недостатъци на 

стила 

Възможни предимства на 

стила 

 

Изисква усилия, свързани с 

изясняване на собствените желания, 

чувства и мисли. 

 

 

В най-голяма степен предполага 

задоволяване на собствените 

нужди, желания и разрешаване на 

проблема. 

При този стил липсва 

краткосрочното удовлетворение от 

това да не заявиш позиция и да „ти е 

все едно“ . 

 

По-малко е вероятно да 

провокира враждебност от другата 

страна. 

При този стил липсва 

краткосрочното удовлетворение от 

това да се избегне въпрос или 

проблем. 

 По-вероятно е да съхрани 

приятелството и зрелите 

професионални отношения. 

Изисква усилия, свързани с 

проява на емпатия към чувствата и 

желанията на другите. 

Увеличава самооценката и 

чувството за ефективност. 

Необходимост от търсене на 

компромиси за реализиране на 

собствените желания. 

 

 
 

Таблица 2. Предимства и недостатъци на пасивния/ 

пасивно-агресивен комуникативен стил 

 

 

Пасивен / Пасивно-агресивен 

Възможни недостатъци на стила Възможни предимства на 

стила 

 

Неспособност да се изразят 

собствените мисли, желания и цели. 

 

Избягва се временно 

дискомфорта от това да заявиш 

своите желания, мисли и чувства. 

 

Неспособност да се постигнат 

собствените цели. 

 

Не се налага да се формулира 

позиция. 
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Неразбиране от страна на другите 

хора. 

 Възможно е другите да 

проявят загриженост към твоите 

потребности. 

Поражда проблеми във 

взаимоотношенията. 

 

 

Податливост на манипулация от 

другите. 

 

 

Възможност да бъдеш възприеман 

негативно. 

 

 

Ниска самооценка. 

 

 
Таблица 3. Предимства и недостатъци на агресивния/ 

пасивно-агресивен комуникативен стил 

 

 

Агресивен / Пасивно-агресивен 

Възможни недостатъци на стила Възможни предимства на 

стила 

 

Провокира враждебност у другите 

хора. 

 

 

Временно се реализират 

желанията. 

Поражда проблеми във 

взаимоотношенията. 

Временно се създава усещане за 

сила и контрол. 

 

Възможно е да бъдеш възприеман 

като егоистичен и манипулативен. 

 

  

Може да „изгори мостовете“ и да 

попречи да се постигне съгласие в 

бъдеще. 

 

 

Намалява желанието на другите за 

сътрудничество с индивида. 
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2.2. Развиване на асертивни комуникативни умения 

За да бъдат развити и усъвършенствани асертивните комуникативни 

умения е добре да се прецени посоката, в която трябва да се планира 

личностната промяна. Когато индивидът е с агресивен стил и желае да го 

промени в посока към асертивен, тогава фокусът е предимно върху другия 

човек и върху осъзнаването на неговите желания, мисли и чувства. Тази задача 

може да се реализира успешно с помощта на умението за емпатично слушане 

и реагиране. Когато индивидът използва пасивен комуникативен стил, тогава 

фокусът на промяната пада върху собствената личност и преодоляването на 

междуличностните препятствия (срам, социална тревожност) в общуването и 

отношенията с другите. Когато ситуацията е конфликтна, акцентът е върху 

съвместяването на различните позиции на двете страни. 

Моделът DESC, въведен от Bower and Bower [2, p. p.209], е със значителен 

ефект и потенциал за управление на конфликти и рeшение на проблеми. 

Основните елементи на този модел включват специфични поведения и 

проявления, които представят проблема Необходимо е изразяване на емоциите 

и чувствата, както и формулиране на конкретна молба за промяна. Финалното 

послание се отнася до изясняване на позитивните последствия, ако бъде 

намерено решение на проблема. 

А. Опишете (D-Describe). Накратко обобщете двете позиции: „Ние 

преговаряме от три дни. Всеки един от нас направи разумен опит да предложи 

решение и компромис. Но ние все още не сме достигнали до решение“. 

Б.  Изразете (E-Express). Чувствам се притеснен от това, че не можем да 

намерим решение. Но явно, ще трябва да се примирим с това, че вероятно 

нещата ще бъдат по този начин. 

В. Специфицирайте (S-Specify). „Предлагам да прекратим преговорите и 

да приемем, че имаме непримирими различия“. 

Г. Последствия (C-Consequences). „Предпочитам да запазим чувството, че 

сме положили максимални усилия да разрешим различията си и все още се 

уважаваме взаимно“. 

Понякога различията между хората не могат да бъдат преодолени и 

помирени, тогава е необходимо да се приеме фактът, че липсва решение на 

въпроса или противоречието. 

 

2.3. Уменията за самоконтрол като аспект на асертивността 

Известният италиански публицист Пиетро Аретино казва: „Аз наистина 

съм крал, защото умея да управлявам себе си“ [3, p.180]. 

Самоконтролът е умение на индивида свързано с ефективното управление 

на емоциите. Наличието му позволява да се канализират, както позитивните, 

така и негативните емоции, по начин, който ще позволи на личността да се учи 

и да печели от изразяването на емоции, а не да бъде „погълната“ от тях. 
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Самоконтролът е свързан с предсказването на собствените емоции и 

изразяването им по начин, който максимизира личностната ефективност. 

Обикновено „емоционалното избухване“ се асоциира с невъзможността на 

личността да прояви самоконтрол в необходимата степен, но това умение 

обхваща много по-вече от управление на гнева.  

Самоконтролът се отнася и до намиране на подходящи начини за 

преодоляване на чувството за несигурност и страх, които са препятствие за 

постигане на житейските цели и приоритети. Следователно самоконтролът е 

следствие от умения на индивида за изразяване, както на позитивните, така и 

на негативните емоции. 

A. Lynn препоръчва следните насоки за подобряване на самоконтрола на 

личността [3]: 

 Осмисляйте ползите и рисковете от изразяването на определени 

емоции. Попитайте себе си, „Ако  изразя емоцията, която изпитвам  какъв би 

бил риска?“, „А каква би била ползата?“ 

 Експериментирайте нови роли и сценарии на социално поведение. 

Следващият път, когато присъствате на социално събитие /среща, обяд/ 

опитайте се да проявите нов модел на поведение. Ако обичайно не изразявате 

мислите и чувствата си, поставете си за цел да ги изразите. Ако обичайно сте 

сдържан човек и се въздържате да реагирате в социалните отношения, то 

опитайте се да практикувате изразяването на позитивни емоции като 

ентусиазъм или подкрепа. 

 Ако сте склонен да избухвате, опитайте се да овладеете своята 

негативна реакция. 

 Практикувайте изразяване на позитивни емоции като радост и 

благодарност, така че хората около вас да забележат това. 

 Практикувайте техники на дишане, когато сте под стрес. 

 Повтаряйте си наум, че трябва да останете спокойни, когато сте под 

напрежение. 

 

2.4. Роля на емпатичното слушане и реагиране  

Асертивните комуникативни умения без проява на емпатия са непълни. 

Емпатичните умения, усилието да се разбере чуждата перспектива, са важна 

част от успешното преговаряне и решаване на проблеми. 

Емпатичното наблюдение се състои от три елемента: „сигнал – реакция – 

последствия“  [2]. Емпатичното слушане e свързано с необходимостта 

индивидът да възприеме и улови определени сигнали в изказването на другия, 

след това да обърне внимание на неговите реакции (ако има такива) и да се 

информира за последствията, които изброява. 
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Някои насоки за подобряване на емпатичните умения на индивида са 

предложени от A. Lynn [3]: 

 Когато разговаряте с някого, опитайте се да определите каква емоция 

стои в основата на неговите думи, какво мисли и чувства другия човек. 

 Поставете себе си „в обувките“ на другия. Опитайте се да разберете 

неговата гледна точка, дори и да не сте съгласни. Вместо да мислите за 

проблема единствено от своя гледна точка, погледнете през очите на клиента, 

колегата, служители и ръководителя. 

 Усъвършенствайте способността да предсказвате емоционалните 

реакции на хората, с които работите (на групова среща или в друга 

професионална ситуация). 

 Наблюдавайте невербалното поведение на другите хора. Стремете се 

да диференцирате преживяваните от тях емоции.  

 Когато чувате нещо, с което не сте съгласни, поставете си за цел да 

слушате активно, а не осъдително. 

 Наблюдавайте телевизионни записи при изключен звук. Опитайте се 

да определите емоциите, които наблюдаваните от вас хора изпитват. След това 

изгледайте същият този материал озвучен, за да определите дали вашите 

преценки са били правилни. 

 Когато слушате изказванията на някого, помолете го да сподели не 

само фактите, но и чувствата, които са в основата на посланията им.  

 Опитайте се да идентифицирате хора от вашето обкръжение, които са 

особено емпатични. Набюдавайте техните взаимоотношения с другите 

индивиди и определете типичните за тях вербални и невербални 

характеристики. 

 Започнете да разговаряте с хората, с които обикновено не говорите на 

работното си място. Потърсете и чуйте мнението им. Задавайте им въпроси и 

наблюдавайте ефекта от комуникацията.  
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 Изразявайте благодарност толкова често, колкото е подходящо. 

Благодарете дори за дребни и маловажни жестове като напр. изхвърляне на 

пепелника. Наблюдавайте ефекта от думите си. 

 Опитайте се да определите емоционалното състояние на другия, 

преди да помолите за нещо. Това може да ви ориентира за контекста на 

отношенията и ситуацията, в противен случай рискувате да не осъществите 

важна за вас възможност поради избор на неподходящ момент за разговор. 

 Опитайте се да определите реакцията на индивида на нещо, което е 

казано или направено, преди той да формулира позицията си. Невербалното 

поведение много по-трудно се манипулира от съзнателно обмислените думи и 

твърдения. 

3. Заключение 

Конфликтът може да доведе до научаване, ценен опит и личностно 

израстване.  Въпреки „рисковете” от участие в конфликт човек не може на 

всяка цена да избягва конфронтацията, а да се стреми асертивно да отстоява 

собствената личност, позиция и права.  

Конфликтът може да е продуктивен, ако хората изразяват чувствата, 

нуждите и интересите си по подходящ (конструктивен) начин. Развиването на 

уменията за ефективна комуникация (получаване и даване на обратна връзка, 

критикуване, решаване на проблеми, емпатично наблюдение и реагиране) 

разширява възможностите на индивида да влияе позитивно върху начина на 

протичане на конфликта. Характеристиките на асертивната комуникация 

помагат да се разбере и изгради комуникативна рамка на ефективно общуване 

в ситуация на конфликт. 
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Abstract. The observed trend of aging population in the recent years as well as the decline of 

production volumes in many economic sectors adversely affects the labor market in the 

country. Such development could also be noticed in the transport sector, dealing with decline 

in the number of passengers and volumes of cargoes carried by transport operators. This trend 

has negative impact on the supply and demand of working force in the sector. In this regard 

the main objective of the research is to reveal the reasons that cause variations in the labor 

market and to outline the measures to overcome them. The object of the study is the labor 

market at transport sector and the subject is a system of indicators to expand the problems and 

bring out prospects for its development. As a result of the research, the most important 

perspectives for labor market development in the transport sector are summarized. 

Keywords: supply of labor, demand for labor, working force, wages, transport sector.  

  

1. Въведение 

Задълбочаващата се демографска криза през последните години и 

наблюдаваният отрицателен механичен прираст са предпоставка за 

непрекъснатото намаляване на броя на населението в трудоспособна възраст. 

От друга страна неблагоприятната икономическа обстановка в България, 

проявяваща се в нарастване на средните разходи на домакинствата с 1,5%-ни 

пункта през 2014 г. спрямо 2013 г. за сметка на намаляване на техните годишни 

доходи с 1,2%-ни пункта за същия период; нарастване на коефициента на 

безработица с 2%-ни пункта [1] и др. са едни от основните причини за промяна 

в конюнктурата на пазара на труда.  В голяма част от секторите на икономиката 

се забелязва траен спад в обема на производството, като подобна тенденция е 

характерна и за транспортния сектор. През 2015 г. обемът на извършените 

товарни и пътнически превози намалява с 20,8% спрямо 2013 г., което 

неминуемо оказва влияние и върху съотношението между търсенето и 
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предлагането на работна сила в сектор „Транспорт” и води до колебания в 

равнището на цената, при която се наемат транспортните работници. 

В тази връзка основната цел на настоящото изследване е да се анализира 

пазара на труда в сектор „Транспорт”, като се изведат основните проблеми, 

които предизвикват изменения в неговата конюнктура. Обект на анализа е 

пазарът на труда в транспортния сектор, а предмет е система от показатели, с 

помощта на които са разкрити причините, които предизвикват изменения в 

съотношението между търсенето и предлагането на труд. Тезата, която авторът 

защитава е че: подобряването на състоянието на пазара на труда в сектор 

„Транспорт” ще доведе до повишаване на производителността на труда на 

транспортните работници и до нарастване на годишните обороти на 

предприятията. В съответствие с така формулираните цел и теза на 

изследването, се решават следните задачи: 

 анализира се търсенето на работна сила в транспорта чрез система от 

показатели, като брой на регистрираните транспортни предприятия; 

средни разходи за труд; равнище на работната заплата; 

 характеризира се предлагането на труд в сектор „Транспорт” като се 

проучва броя на заетите лица в сектора; образователно равнище на 

транспортните работници и изисквания за достъп до професията; 

 обобщават се изводите от направеното изследване и се предлагат 

конкретни мерки за подобряване на състоянието на трудовия пазар в 

транспорта. 

За целите на настоящата разработка е използван системния подход. 

Приложение намират и методите на индукцията и дедукцията, чрез които са 

разкрити проблемите и обобщени перспективите за развитие на пазара на 

труда в сектор „Транспорт”. 

 

2. Пазар на труда в сектор „Транспорт” 
Пазарът на труда в сектор „Транспорт” може да се определи като мястото, 

където се уреждат взаимоотношенията между транспортните работници и 

предприятията, които търсят да наемат техния квалифициран труд [2]. 

Следователно основните участници на този пазар са трудоспособната работна 

сила; компаниите, осъществяващи превози на товари и пътници с отделните 

видове транспорт и посредническите институции. Функциите на 

посреднически организации в случая се изпълняват от трудовите борси, както 

и от частни агенции, които имат за задача да ускорят процеса на реализация на 

сделките на трудовия пазар, като ориентират, информират и консултират 

участниците на този пазар. 

Взаимодействието между субектите на пазара на труда в сектор 

„Транспорт” е възможно при наличие на съвпадение между техните желания 

и очаквания, а ефективността от неговото осъществяване се определя от 

наличието на принципите на възмездност и еквивалентност [3]. Първият 
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принцип се отнася до задоволяване на потребностите на транспортните 

работници да осъществяват трудова дейност, която отговаря на тяхната 

професионална квалификация, знания и умения при адекватно трудово 

възнаграждение. Вторият принцип кореспондира с очакването на 

транспортните компании при заплащане на цената на труда в замяна да 

получат качествено изпълнение на задълженията и отговорностите от страна 

на наетия персонал. В този смисъл, определящо значение за ефективното 

функциониране на пазара на труда в сектор „Транспорт” има цената, при която 

се наема работната сила. Това е продиктувано и от факта, че размера на 

работната заплата, която получават транспортните служители трябва да 

осигури такъв жизнен стандарт, който да позволи тяхното нормално 

съществуване. От друга страна месечната сума, която получават работниците 

за положения от тях труд оказва пряко влияние върху количеството на парите 

в обръщение, тъй като голяма част от нея се разходва за задоволяване на 

техните битово-комунални, социални и физиологични нужди. Не на последно 

място, цената на труда може да се възприеме като мотивиращ фактор, който 

стимулира транспортните работници да се стремят към професионално 

усъвършенстване с цел получаване на по-високо заплащане за положения от 

тях труд. 
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Фиг. 1. Изменение в равнището на средната работна заплата за страната  

и в сектор „Транспорт” 

Източник: НСИ, 2015 

 

Видно от фигура 1 до 2012 г. равнището на средната работна заплата в сектор 

„Транспорт” е надвишавала нейното средно ниво за страната. Като цяло се 
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забелязва тенденция на непрекъснато нарастване на цената на труда в сектора 

за разглеждания период, като през 2015 г. спрямо 2000 г. тя се е увеличила 

приблизително 3 пъти. Установеният ръст в равнището на показателя следва 

логична тенденция на развитие, което се предопределя от следните 

предпоставки: първо разглежданият период е с голяма продължителност, от 

където следва, че за 15 години са настъпили значителни промени в методите 

на производство и респективно в организацията на транспортната дейност; 

второ – непрекъснато се усъвършенстват условията, при които се 

осъществяват товарните и пътнически превози с цел да се отговори на 

високите изисквания на потребителите; трето – прилагат се нови технологии 

при управлението на транспортната дейност, което предполага по-висока 

квалификация на транспортните работници, а оттам и по-високо заплащане на 

техния труд. В сравнение с останалите европейски страни по този показател, 

България се нарежда на последно място. Това се потвърждава от официално 

публикуваните данни от Евростат, съгласно които средната работна заплата в 

сектор „Транспорт” е 12 пъти по-ниска отколкото в старите държави членки и 

4 пъти по-ниска в сравнение с новите страни-членки.  

Независимо от наблюдаваната тенденция на постоянно повишаване на 

равнището на работната заплата в сектор „Транспорт”, следва да се определи 

до колко тя изпълнява своята възпроизводствена функция, а именно – да 

осигурява нормално съществуване на транспортните работници и техните 

,семейства. За тази цел на фигура 2 е разгледано изменението в индекса на 

потребителските цени за периода 2000 – 2015 г.  

 

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

средно годишен 
индекс на 
потребителските 

цени

 
 

Фиг. 2. Средногодишен индекс на потребителските цени 

Източник: НСИ, 2015  

 

Тенденцията, която се наблюдава в развитието на средногодишния индекс 

на потребителските цени е на непрекъснато редуване на периоди на спад и 
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растеж в техните стойности. Най-сериозно покачване на цените се забелязва 

през 2008 г. в разгара на световната икономическа и финансова криза, когато 

цените на стоките от потребителската кошница на населението нарастват с 

400% спрямо 2003 г. За същия период обаче, средната годишна работна 

заплата в сектор „Транспорт” бележи ръст едва от 99%. Към настоящия момент 

годишното поскъпване на стоките и услугите се осъществява с по-бързи 

темпове в сравнение със средно годишното нарастване на възнаграждението 

на транспортните работници, като за 2015 г. инфлацията се е повишила с 1,3%-

ни пункта или с 92% спрямо 2014 г., а годишната работна заплата се е 

увеличила с 954 лв. или е реализиран ръст от 10,2%. 

 

3.  Търсене на труд в сектор „Транспорт” 

Съгласно представената постановка за същността и участниците на пазара 

на труда в сектор „Транспорт”, следва че търсенето на работна сила ще се 

определя предимно от броя на транспортните компании. В този смисъл върху 

търсенето на труд в сектора, освен трудовото възнаграждение, важно влияние 

ще оказва и развитието на пазарите на стоки и услуги и капиталовите пазари, 

както и условията на работната среда, режима на работното време и 

планирания годишен обем пътнически и товарни превози. На фигура 3, по-

долу е представен броят на предприятията в сектор „Транспорт”. 
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Фиг. 3. Брой предприятия в сектор „Транспорт” 

Източник: НСИ, 2015  
 

Видно от графиката, от 2002 г. до 2008 г. се наблюдава значително 

намаление в броя на регистрираните предприятия в сектор „Транспорт”, при 
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което 7761 превозвача са преустановили своята дейност, което е съпроводено 

и със съкращаване на значителна част от персонала, с който са разполагали 

компаниите. След този период, тенденцията на развитие на показателя е в 

посока на нарастване, като след 2010 г., броят на транспортните фирми остава 

приблизително константна величина. Към настоящия момент, в автомобилния 

транспорт са лицензирани 17132 превозвача [4], които извършват товарни и 

пътнически превози в страната и в международно съобщение. По отношение 

на железопътния транспорт, регистрираните предприятия наброяват 12 

превозвача [5], а във въздушния транспорт броят на авиационните оператори 

е 18 [6]. Основният речен превозвач е Параходство „Българско речно плаване” 

АД, а в областта на морския транспорт, операторът е Параходство Български 

Морски Флот АД. 

В зависимост от технико-икономическите особености на отделните видове 

транспорт и организацията на товарната и пътническа превозна дейност, в 

транспортните предприятия се прилагат следните режими на работно време и 

почивка на персонала: 

 В автомобилния транспорт общата продължителност на 

ежедневното време за управление на водачите при осъществяване на 

превози във вътрешно и международно съобщение не трябва да 

надвишава 9 часа, като при пътуване 4 часа и половина, шофьорът 

следва да ползва почивка от 45 минути [7]; 

 В железопътния транспорт максималната продължителност на 

работната смяна при сумарно изчисляване на работното време е 12 

часа, като между две работни смени служителите задължително 

ползват почивка не по-малка от 12 часа [8];  

 Във водния транспорт нормалната продължителност на работното 

време на лицата, наети на борда на кораб, плаващ под български флаг, 

е 8 часа дневно, като минималната продължителност на почивката на 

членовете на екипажа е 10 часа за период от 24 часа и 77 часа за всеки 

7 дневен период [9]; 

 Във въздушния транспорт работното време на авиационния 

персонал се изчислява за всеки месец, като не може да превишава 

184 работни часа месечно. Максималното годишно работно време на 

член от екипажа не може да превишава 2000 часа, от които блок-

полетното2 време не може да бъде повече от 900 часа [10]. 

По данни на НСИ, през последните години се наблюдава непрекъснато 

увеличаване в размера на годишните разходи за персонал в транспортните 

предприятия, като през 2014 г. те са се увеличили със 605 хил. лв. или с 54% 

                                                 
2 Представлява времето от първото движение на въздухоплавателното средство от 

мястото му на паркиране, за да излети, до окончателното спиране на двигателите му 
след кацане. 
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спрямо 2002 г. Тази тенденция може да се определи като положителна за 

наетите транспортни работници, тъй като е свързана от една страна с 

нарастване на равнището на работните заплати в сектора, а от друга – с 

отпускане на финансови средства за обучение на служителите и повишаване 

на тяхната професионална квалификация, което води до нарастване на 

производителността на труда на заетите. Независимо от това, обаче, сумата на 

разходите за труд в транспортните предприятия представлява едва 14% от 

реализирания годишен оборот от компаниите. 

 

4. Предлагане на труд в сектор „Транспорт” 

Предлагането на труд в сектор „Транспорт” се детерминира предимно от 

числеността на трудоспособното население, което притежава необходимата 

квалификация, професионален стаж, знания и умения, за да участва в 

осъществяването на товарни и пътнически превози. Следователно 

количеството на наличната работна сила на пазара на труда в сектора ще 

зависи от една страна от равнището на цената, при която се наемат 

служителите, а от друга – от тяхното образователно равнище и нормативно 

установените изисквания за достъп до професията.  

Наетите служители в транспортните предприятия представляват едва 2% 

от общия брой на трудоспособното население в страната. 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

брой на наетите лица  в 
сектор "Транспорт"

брой на наетите лица в 
сухопътния транспорт

брой на наетите лица във 
водния транспорт

брой на наетите лица във 
въздушния транспорт

 
Фиг. 4. Брой на наетите лица в сектор „Транспорт” – общо и по видове транспорт 

Източник:НСИ, 2015. 

 

Най-голям брой наети лица се наблюдава в сухопътния (автомобилен и 

железопътен) транспорт – 92% от общия брой на транспортните работници, 

което е напълно нормално, тъй като и сред транспортните компании 



259 

 

преобладава броя на лицензираните автомобилни превозвачи. На следващо 

място по численост на персонала в относителен дял се нарежда водния 

транспорт (морски и речен) – 4,9%, а на последно място е въздушния – 2,7%.  

Общата тенденция, която се наблюдава при заетите лица в сектора и по видове 

транспорт е на постепенно намаляване след 2010 г. По данни на НСИ, след 

2007 г. механичният прираст в страната е отрицателен, при което значителна 

част от трудоспособното население се преселва в останалите европейски 

държави, тъй като там средната месечна заплата е многократно по-висока от 

тази в България.  
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Фиг. 5. Образователен статус на лицата в сектор „Транспорт” 

Източник: НСИ, 2015  
 

Видно от фигура 5 преобладава делът на лицата с най-висока степен на 

образование – ОКС „магистър”, като техния брой през 2015 г. намалява с 

32,3% спрямо 2011 г.  

Относителният дял на дипломиралите се магистри от транспортни 

специалности представлява едва 1% от общия брой на лицата завършили 

висше образование. По отношение на дипломираните бакалаври се наблюдава 

тенденция на непрекъснато увеличение в техния брой като през 2015 г. е 

реализиран ръст от 43,8% спрямо 2007 г.  

За завършилите средно професионално образование в сферата на 

транспорта се забелязва постоянно намаление, като през 2015 г. е отбелязан 

спад от 48,7% спрямо 2010 г. 

Важно условие, от което транспортните предприятия се ръководят при 

търсенето на работна сила на пазара на труда е служителите да отговарят на 

законово установените изисквания за достъп до професията, а именно: 
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 За автомобилния транспорт – лицата трябва да притежават валидно 

свидетелство за категорията, към която спада управляваното от тях 

превозно средство (ПС); удостоверение за психологическа годност; да 

имат завършено средно образование и да разполагат с карта за 

квалификация на водача; да са навършили необходимата възраст за 

управление на ПС с максимална допустима маса над 7,5 тона – 21 г., 

за управление на ПС от категории D и D1 – 24 г., а за всички останали 

– 18 г.; 

 За желеопътния транспорт – лицата трябва да притежават 

свидетелство за правоспособност, издадено след успешно положен 

изпит; свидетелство за медицинска годност, което се удостоверява за 

12, 24 или 36 месеца в зависимост от заеманата длъжност; навършени 

18 години; да са завършили средно образование и да притежават 

удостоверение за психологическа годност, което се издава на всеки 5 

г. за лица на възраст до 50 г. и на всеки 3 г. за лица на възраст над 50 

г.; 

 За водния транспорт – лицата следва да притежават моряшка книжка; 

да бъдат здравословно годни за работа на кораб; да са навършили 18 

г.; да имат одобрено образование (висше или средно професионално 

по морски, речни или технически специалности); да имат преминат 

плавателен стаж, когато се изисква такъв; 

 За въздушния транспорт -  лицата трябва да имат издадено 

свидетелство за правоспособност в зависимост от притежавания 

квалификационен клас3; да притежават медицинско и психологическо 

свидетелство, което се издава за клас 1 – професионални пилоти и клас 

2 – за любители пилоти; да са пълнолетни, а за ръководителите на 

полети минималната изискуема възраст е 21 г.; да са завършили 

средно образование и да не са поставени под запрещение. 

                                                                                                                                     
5. Заключение 

Ефективното извършване на стопанската дейност от транспортните 

предприятия до голяма степен зависи от наличието на висококвалифициран 

персонал (предлагането на туд) и благоприятните условия на работната среда 

(търсене на труд).  

Възможността за достъпно обучение, наличието на гъвкаво работно време, 

подходящите социални и трудови условия въздействат върху 

производителността на транспортните работници, а от там следва и 

реализирането на по-големи годишни обороти от превозвачите. В този смисъл, 

                                                 
3 Определя се от типовото удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното 

средство; характеристиките на управление; минималния състав на екипажа и 

равнището на технологията. 
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за да се подобри конюнктурата на пазара на труда в сектор „Транспорт”, могат 

да бъдат предприети следните действия:  

Първо – да се автоматизира процеса на управление на превозните 

средства и цялостната организация на транспортната дейност чрез приложение 

на съвременни информационни и комуникационни технологии. Тези системи 

позволяват да се следи в реално време дали транспортните работници спазват 

стриктно режимите на работа и почивка при извършване на товарните и 

пътнически превози. Тази мярка ще доведе до подобряване на условията на 

работната среда, в резултат на което ще се увеличи предлагането на труд в 

сектор „Транспорт”. 

Второ – да се повиши квалификацията на служителите със средно 

образование чрез провеждане на допълнителни образователни курсове за 

теоретично и практическо обучение, което да съдейства за актуализиране на 

познанията на транспортните работници и за вземане на важни решения за 

осигуряване на екологично управление на превозните средства и подобряване 

безопасността на превозите. Предложените мерки ще съдействат за нарастване 

на търсене на труд в сектора. 

Трето – да се предоставят възможности за използване на финансова 

помощ от европейски и национални фондове за увеличаване на броя на заетите 

в сектор „Транспорт” чрез отпускане на безвъзмездни средства под формата 

на стипендии за обучение или провеждане на практически стажове в държави-

членки в областта на корабоплаването и въздухоплаването. Въвеждането на 

подобна мярка ще окаже положително влияние, както върху търсенето, така и 

върху предлагането на труд. 

Четвърто – да се уеднакви равнището на работната заплата с това в 

останалите европейски държави, като в краткосрочен план да се постигне ниво 

на цената на труда, което да съответства на равнището в новите страни-членки 

(Румъния, Латвия, Чехия, Полша).  

Въвеждането на еднакво равнище на заплащане на труда в сектор 

„Транспорт” ще ограничи емиграцията на висококвалифицирани транспортни 

работници от една страна, а от друга – ще повиши техните разполагаеми 

доходи с по-бързи темпове, отколкото нарастването на цените на 

потребителските стоки, при което ще се постигне по-добър жизнен стандарт 

на заетите в сектора. 
 

Литература 
1. Natsionalen Statisticheski Institut 

2. SHOPOV, et. al., Ikonomika na truda, treto izdanie, “Trakya M”, Sofya, 2002, 87 p. 

3. SPASOV, Tr., Microeconomics, Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, UNWE, Sofya, 

2004, 65 p. 

4. Ministry of Transport, Information Technologies and Communications, Road Transport 

Administration, Sofya, Bulgaria. 

 http://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=registri; accessed on 

12.03.2016. 

http://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=registri


262 

 

5. Asotsiatsya na balgarskite zhelezopatni prevozvachi, Statistika i otcheti, Sofya, 2016. 

6. Ministry of Transport, Information Technologies and Communications, General 

Directorate Civil Aviation Administration, Sofya, Bulgaria. 

http://caa.bg/page.php?category=130 accessed on 12.03.2016. 

7. Ministry of Transport, Information technologies and Communications, Zakon za 

avtomobilnite prevozi, obn. DV br. 82/1999, glava shesta; 

8. Ministry of Transport, Information technologies and Communications, Naredba № 50 za 

rabotnoto vreme na rakovodnya i izpalnitelskya personal, zaet s osiguryavaneto na 

prevozite na patnitsi I tovari, obn. DV br. 4/2002. 

9. Ministry of Transport, Information technologies and Communications, Kodeks na 

targovskoto koraboplavane, obn. DV br. 55/1970, glava peta. 

10. Ministry of Transport, Information technologies and Communications, Naredba № 4018 

za rabotnoto vreme na aviatsionnya personal, obn. DV br. 78/2005.   

http://caa.bg/page.php?category=130


263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING 

 

  



264 

 

КАЧЕСТВО ВЕБСАЙТА И ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

ЭЛ-ПОКУПАТЕЛЯ  
 

 INTERRELATIONSHIP BETWEEN ONLINE SHOPPING 

BEHAVIOUR AND WEBSITE QUALITY  

 
Arnoldina Pabedinskaitė1, Renata Činčikaitė2, Ieva Matulevičiūtė3 

 

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 

 

E-mails: arna@vgtu.lt; renata.cincikaite@gmail.com; 

ieva.matuleviciute1@gmail.com   

 
Abstract: The use of the Internet and e-shopping is increasing rapidly in all countries.  The 

purpose of the article is to carry out the analysis of relationship between e-shop environment 

characteristics and consumers’ behaviour patterns. Based on the results of the consumer 

survey correlation analysis was conducted. The study found that users’ perceived usefulness 

characteristics and online shop environment elements are related. It helped to determine which 

elements of e-shop and website characteristics are the most important and should be improved. 

The following methods were employed: analysis of scientific literature, survey, correlation 

analysis, comparative statistical analysis. 

Keywords: e-commerce, online shopping behaviour, website quality. 

 

1. Введение 

Объемы электронной коммерции в мире возрастают с каждым годом. В 

некоторых странах доля Интернет пользователей, осуществляющих эл-

покупки, уже в 2011 году приближалась к 100%:  Южная Корея – 99%; 

Великобритания, Германия и Япония – по 97%, США – 94% [15]. Изучению 

поведения потребителей в электронном пространстве посвящено много работ 

в различных странах. В Литве также постоянно увеличивается число 

пользователей Интернета и количество эл-покупателей. В 2015 году 31,8% 

всех жителей в возрасте 16-74 пользовались услугами эл-коммерции. 

Особенно активными пользователями Интернета  являются представители 

возрастных групп 16-24 (97%) и 25-34 (94,5%). Потенциал роста объемов эл-

торговли в Литве существует, поэтому исследование поведения потребителей 

в эл-коммерции является актуальной теоретической и практической 

проблемой. Для того, чтобы организовать притягательный для потребителей 

эл-магазин, необходимо исследовать какие характеристики вебсайта эл-

магазина оказывают влияние на поведение покупателей.   

Цель данной статьи – определить взаимосвязи характеристик эл-магазина 

и параметров поведения потребителей.  

mailto:arna@vgtu.lt
mailto:renata.cincikaite@gmail.com
mailto:ieva.matuleviciute1@gmail.com
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Методы исследования: сравнительный анализ научной литературы, 

анкетный опрос потребителей, корреляционный анализ. 

 

2. Характеристики эл-магазина и поведения потребителей  

Решение потребителей пользоваться услугами эл-торговли тесно связано с 

общей установкой использовать Интернет в качестве коммуникационного 

канала, которая в свою очередь обусловлена наличием некоторых навыков 

[23]. Эту взаимосвязь выражает модель усвоения технологий (Technology 

Acceptance Model, TAM) Дэвиса [1], которая была создана с целью 

исследования процесса освоения информационно коммуникационных 

технологий в рабочем процессе. Многие авторы утверждают, что модель ТАМ 

является одной из наиболее удачных и получивших широкое распространение 

теорий процесса осваивания технологических инноваций в различных 

областях деятельности [7, 13].  Эта модель выделяет два важных переменных: 

воспринимаемая полезность (PU, Perceived Usefulness) и воспринимаемая 

простота пользования (PEOU, Perceived Ease of Use), которые оказывают 

влияние на формирование этапов цепочки поведения потребителя: установка 

(Attitude) использовать  – намерение (Intention) использовать  –  действие 

(Action), то есть использование, в случае эл-коммерции это означает покупку. 

Первое переменное определяется как воспринимаемая потребителем степень 

увеличения возможностей лучше выполнить действие в конкретной сфере 

деятельности, а воспринимаемая простота пользования – это желание, чтобы 

выбранная система не требовала больших дополнительных усилий при 

выполнении определенных действий [7]. В модели TAM, как и других моделях 

поведения потребителя [2, 6, 7, 11, 21, 27] выделяются, по меньшей мере, два 

этапа поведения: намерение пользоваться технологией и само действие 

(использование). Кроме этих двух этапов достаточно часто исследователи 

добавляют в качестве первого этапа упоминавшуюся выше установку 

использовать технологию (или позицию относительно ее использования).  

Согласно [7, 12]  PEOU и PU оказывают положительное влияние на установку 

потребителя пользоваться системами эл-торговли, что в свою очередь 

положительно влияет на намерение  покупать в виртуальном пространстве. 

Исследования показывают, что PU, в отличие от PEOU, оказывает гораздо 

большее влияние на намерение потребителя поступать определенным образом 

[7, 12]. Следует отметить, что влияние PEOU может уменьшаться в связи с тем, 

что все большее число потребителей с течением времени осваивают 

информационные технологии и в том числе системы интернет торговли. 
Характеристики эл-магазина. Анализ моделей поведения 

покупателей показывает, что большое значение в процессе формирования 

воспринимаемой полезности и цепочки элементов поведения «установка-

намерение-действие» имеют следующие группы характеристик 

виртуального магазина: структура и содержание веб сайта, технические 

характеристики вебсайта, характеристики продаваемых товаров, 
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характеристики процесса покупки [2, 4, 11, 14, 18, 21, 22]. Для исследования 

влияния характеристик эл - магазина на поведение и предпочтения эл-

покупателей в каждой группе необходимо определить конкретные 

параметры, которые являются характерными представителями этой группы. 

Структура и содержание веб сайта эл-магазина. Структура вебсайта 

должна быть простой и легко обозримой. Для содержания важна 

информативность (только необходимые данные) и простота понимания, а 

также полезность представляемой информации [18, 21]. Очень важно, чтобы 

на сайте были представлены описания правил покупки, оплаты и возврата, 

описания товаров  чтобы у потребителей возникало как можно меньше 

вопросов и им легче было бы принять решение [12, 20]. Структуру и 

содержание веб сайта эл-магазина в данном исследовании отражают 

следующие характеристики: полезность информации, понятность 

информации и удобство навигации. 

Технические характеристики сайта. Для того чтобы эл-магазин 

посещало как можно больше клиентов необходимо обеспечить технические 

мощности, то есть чтобы сайт легко загружался и всегда надежно 

функционировал [12]. Кроме того, им необходима возможность не только 

увидеть фотографии товаров и их цены, но и прочесть описания, сравнить 

цены и другие характеристики товаров. В качестве основных технических 

характеристик сайта для исследования выбраны следующие: эффективнось 

работы, скорость, возможность читать описания, возможность смотреть 

видеозаписи и картинки. 

Характеристики продаваемых в эл-магазине товаров. В научной 

литературе чаще всего втречаются три важнейшие для потребителя 

характеристики товаров: цена, качество и брэнд [10, 20, 24]. Брэнд товара 

может существенно влиять на успех магазина. Обычно магазины, продающие 

товары известных брэндов, привлекают больше покупателей, так как цена 

таких товаров в виртуальном протранстве меньше чем в традиционных 

магазинах.   Oбосновывется это тем, что брэнд продукта часто воспринимается 

как фактор снижающий риск [24]. Анализ литературы показывает, что для 

потребителя основными характеристиками продаваемых в эл-магазине 

товаров являются: цена, качество и брэнд товаров.  

Характеристики процесса покупки. Потребителям желателен как можно 

более простой, четко и ясно описанный процесс покупки товара. В научной 

литературе выделяются следующие характеристики процесса покупки: 

качественное обслуживание, количество этапов (шагов) процесса и 

представление последовательности этапов этого процесса с помощью 

картинок и описаний [4, 5, 21, 23]. Основными характеристиками простоты 

процесса покупки в данном исследовании являются: качественное 

обслуживание, представление процесса покупки описаниями и в картинках, а 

также количество этапов процесса покупки.  
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Характеристики поведения потребителей. В результате анализа 

литературы выделены следующие основные группы характеристик поведения 

и предпочтения потребителей: доверие, установка по отношению к эл-

торговле и осознаваемая полезность эл-торговли. В каждой из групп для 

исследования выделены конкретные характеристики. 

Характеристики доверия (Trust). Покупки по интернету характеризуются 

повышенной степенью риска ообенно в области сохранности личных данных. 

Доверие потребителей к эл-торговле  основано на уменьшении рисков, 

которые в данном случае можно классифицировать на риски, свазанные с 

товарами, риски связанные с оплатой и потери личной информации. Авторы 

чаще всего выделяют следующие элементы доверия: безопасность, гарантия, 

сохранение личной тайны [3, 5, 6, 20, 16, 17, 23, 25]. Установка относительно 

эл-торговли (Attitude).  Установку относительно эл-торговли  отражают 

следующие элементы: удобство, удовольствие и удовлетворенность [7, 10, 14, 

18, 20, 21, 23, 24, 26]. Некоторые авторы  [10,  22, 24] удобство определяют как 

комфортабельный способ производить покупку. Процесс покупок в эл-

магазинах становится все проще и легче, что у покупателей вызывает чувство 

удовольствия. Удовольствие могут вызывать и предлагаемые на сайте 

различные развлечения (конкурсы, новинки, факты и т.д.). Согласно [18] для 

поощрения покупателей используются различные медиа, являющиеся как бы 

формами игры. В процессе покупок потребитель должен ощущать 

удовлетворение [14]. Различные магазины могут привлечь покупателей 

различного типа, представляя на сайте разнообразную информацию (описания 

товаров и другие характеристики).  Если это вызовет удовлетворение, то у 

потребителя сформируется положительная установка по отношению к 

конкретному магазину, что приведет к намерению купить, а затем с большой 

вероятностью и к действию (покупке). 

Осознаваемая полезность эл-торговли. В литературе обычно 

осознаваемая полезность определяется как убеждение потребителя в том, что 

виртуальный способ покупки позволит усовершенствовать процесс 

достижения его целей. Иначе горя, это позволяет потребителю получить 

определенную пользу и лучше достичь своих целей – получить лучшую цену, 

больший выбор товаров, лучшее качество, экономию времени и усилий. 

Именно польза и полезность является главным фактором, привлекаюшим 

покупателей на вебсайты эл-магазинов (Jawardenha 2007). Осознаваемая 

потребителем полезность эл-коммерции является результатом взаимодействия 

свойств человека и психологических механизмов, объясняющих его 

поведение. В литературе встречаются различные критерии и количественные 

показатели полезности эл-торговли. Например, в [9] в результате работы с 

фокус группами предложена целая система, состоящая из шести дименсий 

полезности, каждая из которых характеризуется несколькими параметрами. На 

основе анализа научной литературы [3, 4, 9, 13, 16, 17, 21]  в исследовании 

используются следующие три параметра осознаваемой полезности 
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электронной торговли: возможность покупать, не выходя из дому (экономия 

времени и усилий), возможность сравнивать свойства  и цены товаров 

(больший выбор и лучшая цена).  

 

3. Анализ результатов исследования 

С целью исследования влияния характеристик электронного магазина на 

поведение потребителей произведен опрос эл. покупателей. Опросная анкета 

была размещена на веб-сайте www.apklausa.lt, ответило 145 респондентов. 

Возраст 90% респондентов составляет 19 – 25 лет, из них 70% женщины. 68% 

опрошенных имеет высшее образование, остальные – незакончнное высшее 

или среднее [19]. В результате исследования установлены многочисленные 

кореляционные зависимости между структурой и техническими 

возможностями веб-сайта магазина, характеристиками продаваемых товаров и 

процесса покупок с одной стороны и установкой по отношению к эл. торговле, 

степенью доверия к ней, а также осознаваемой потребителями полезностью 

такого способа торговли. В настоящей статье представлена только часть 

полученных результатов (три группы характеристик эл-магазина из четырех и 

две группы характеристик поведения потребителей из трех). Все приведенные 

в таблицах 1, 2 кореляционные коэффициенты статистически значимы при 

уровне значимости 0,05, однако, величины коэффициентов различны. 

Практически все характеристики веб-сайта оказывают влияние на установку 

по отношению к эл - покупкам и их осознаваемую полезность.  Установка по 

отношению к эл-торговле сильнее всего зависит от скорости сайта, 

эффективности его работы, а также возможности читать описания и смотреть 

картинки.   Характеристики продавамых товаров оказывают влияние на 

установку по отношению к эл-торговле, в первую очередь цена товаров  

(величины коэффициентов 0,204-0,436) и качество (0,291-0,388).  

 

Tаблица 1. Установка относительно эл-торговли (Attitude)   

 

Позиция относительно эл-торговли 
(Attitude)  

Характеристики 

сайта и товаров Удобство Удовольствие Удовлетворение 

Полезность 

информации 0,4333 0,2468 0,3846 

Удобная навигация 0,4694 *** 0,4590 

Понятность 

информации 0,4273 0,2145 0,4671 

Эффективность 

работы 0,5208 0,1902 0,4930 

Скорость 0,4881 0,1708 0,5174 

http://www.apklausa.lt/
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Возможность 

читать описания 0,4960 0,2314 0,5084 

Возможность 

смотреть 

видеозаписи 0,2183 0,2707 0,2463 

Возможность 

смотреть картинки 0,4635 0,2036 0,4327 

Цена  0,3874 0,2039 0,4364 

Качество  0,2910 *** 0,3886 

Брэнд *** *** 0,2630 

 

Анализ осознаваемой потребителем полезности эл-торговли и 

характеристик эл - магазина (2 таблица) показал, что наиболее сильные связи 

существуют с понятностью информации (0,428), скоростью веб-сайта (0,446-

0,474), возможностью читать описания (0,407) и смотреть картинки (0,419, 

0,421). Элементы полезности эл-торговли зависят от всех характеристик 

товаров: цены (0,343-0,456), качества (0,308-0,445) и брэнда (0,178-0,363).  

      

Tаблица 2. Полезность эл-торговли (Usefulness)  

 Полезность эл-торговли (Usefulness) 

Характеристики 

сайта и товаров  

Возможность 

покупать, не 

выходя из 

дому  

Возможность 

сравнивать 

свойства 

товаров  

Возможность 

сравнивать 

цены товаров 

Полезность 

информации  0,2688 0,3185 0,3647 

Удобная 

навигация  0,2898 0,3302 0,3282 

Понятность 

информации  0,4286 0,3646 0,3711 

Эффективная 

работа  0,3934 0,3376 0,3759 

Скорость    0,3591 0,4461 0,4740 

Возможность 

читать 

описания   0,4071 0,3752 0,3818 

Возможность 

смотреть 

видеозаписи   0,3331 0,3845 0,3130 
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Возможность 

смотреть 

картинки   0,3305 0,4188 0,4208 

Цена   0,3426 0,3019 0,4561 

Качество   0,3079 0,4448 0,4216 

Брэнд  0,1783 0,3631 0,3069 

 

Выявленные корреляционные связи между элементами поведения 

потребителей и характеристиками вебсайта электронного магазина позволяют 

целенаправленно совершенствовать качество вебсайта.   

 

4. Выводы  

Анализ научной литературы показывает, что исследование связей между 

параметрами качества вебсайта эл-магазина и характеристиками 

использования эл-коммерции является актуальной теоретической и 

практической задачей, которой посвящено большое количество научных 

работ. Исследование показало, что практически все характеристики веб-сайта 

оказывают влияние на установку по отношению к эл. покупкам и их 

осознаваемую полезность.  Установка по отношению к эл-торговле сильнее 

всего зависит от скорости сайта, эффективной его работы, также возможности 

читать описания и смотреть картинки.    

Характеристики продавамых товаров оказывают положительное влияние 

на установку по отношению к эл-торговле, в первую очередь цена товаров  

(величины коэффициентов 0,204-0,436) и качество (0,291-0,388).  

Анализ корреляционных связей между осознаваемой потребителем 

полезностью эл-торговли и характеристик эл - магазина показал, что наиболее 

сильные связи существуют с понятностью информации (0,428), скоростью 

веб-сайта (0,446-0,474), возможностью читать описания (0,407) и смотреть 

картинки (0,419- 0,421). Элементы полезности эл-торговли зависят от всех 

характеристик товаров: цены (0,343-0,456), качества (0,308-0,445) и брэнда 

(0,178-0,363).  
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Abstract: Regarding growing urbanization process а number of researches were carried out 

in the areas of evaluating cities’ competitiveness and smartness. The article considers the 

problem of evaluation of smart city. Concept of a smart city and various evaluation systems 
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1. Введение  

В настоящее время 54% мировой популяции живет в городах и по 

прогнозам к 2050 году этот процент  возрастет до 66% [7]. В городах обычно 

сконцентрированы властные органы, бизнес и культура. Существуют 

различные традиции и критерии для определения города. Большинство 

авторов акцентируют величину и важность как наиболее характерные черты. 

Главным критерием является количество жителей, хотя в различных странах 

используются и другие (юридический статус, наличие органов 

самоуправления, наличие аббатсва и т.д.) В Дании городом называется 

местность, в которой проживает более чем 250 человек, в то время как в 

Греции местность называется городом, если в ней проживает более чем 10 

000 жителей. По классификации ООН городом считается поселение 

(местность) с количеством жителей более 20 000 человек [7]. Все 

увеличивающаяся плотность населения, проблемы окружающей среды и 

ограниченные природные ресурсы требуют совершенствования управления 

городами. Городами будущего являются так называемые смарт (или 

«умные») города, в которых эффективно используются ресурсы, 
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осуществляются инвестиции в научные исследования,  обеспечивается 

экономический рост и повышение качества жизни жителей. Исследованиям 

концепции «умного» города посвящено немало работ [2-5, 8, 9, 11, 15, 17- 

21]. Существуют также многочисленные практические разработки умных 

городов – это IBM, Hitachi,  Fudjisawa, Masdar [1, 10, 11, 14, 22]. В настоящее 

время проекты смарт городов создаются и осуществляются во всем мире. 

Согласно статистическим данным  в 2010 году  было 1500 проектов, и их 

количество все возрастает [1]. Наличие теоретических разработок и 

практичских проектов свидетельтвует об актуальности проблемы оценивания 

степени развития умного города, что позволит совершенствовать управление 

его развитием. 

Цель данной статьи – оценить степень развития Вильнюса как смарт 

города и произвести сравнительный анализ с двумя европейскими городами. 

Методы исследования: анализ научной литературы, экспертный опрос, 

многокритериальный метод оценивания, сравнительный анализ 

статистических данных.   

 

2. Концепция умного города   

Идея умного города (smart city) возникла в 90-ые годы и в настоящее 

время стала актуальной в мировом масштабе. Умные города 

рассматриваются как города будущего, безопасные, дружественные по 

отношению к окружающей среде, спроектированные и построенные с 

использованием прогрессивных технологий и материалов, включая 

компьютерные системы, для удовлетворения потребностей жителей. 

Различные авторы акцентируют различные аспекты умного города:  

 широкий и интегральный подход к увеличению эффективности 

городской деятельности, качества жизни горожан и поощрение 

экономического роста [5];  

 использование различных стратегий и программ, ориентированных на 

уменьшение CO2 , однако само понятие умного города связано не с 

инструментарием, а с основной целью – уменьшить влияние городской 

деятельности на внешнюю среду [9];   

 для умного города характерна разумная комбинация инвестиций в 

ресурсы (инфраструктурные, технологические, человеческие и др.)  и 

эффективного их использования, что в результате обспечивает 

сбалансированный рост экономики и высокий уровень жизни [3]. 

По мнению большинства авторов, предназначением концепции умного 

города является рост экономики и улучшение уровня жизни его жителей. 

Значительный вклад в исследование проблематики смарт городов внес B. 

Cohen [5, 6]. По мнению Cohen'а, существуют шесть областей 

жизнедеятельности, в которых город должен быть умным (smart): экономика, 

мобильность, окружающая среда, жители, образ жизни и власть (Рис. 1) 
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Рис. 1.  Области жизнедеятельности города (Cohen 2012) 

 

Экономика. Умные города должны отличаться высоким уровнем жизни и 

благосостояния, что невозможно без растущей и сбалансированной 

экономики. Для них характерны результативность деятельности и согласие 

между властью и бизнесом. Публичный сектор должен быть дружественным 

по отношению к бизнесу. Город должен быть притягательным для 

инвесторов, предлагать инновативные проекты.  

Мобильность. Умные города должны приспосабливаться к 

изменяющейся окружающей среде.  Так как все большее количество людей 

переселяется в города, транспортные  пробки являются типичной проблемой 

для городов. Транспортное сообщение является серьезным вызовом 

инфраструктного планирования. Для создания удобного сообщения в городе 

необходимо уменьшать количество автомобилей и развивать общественный 

транспорт. Городские власти должны искать возможности сделать 

общественный транспорт популярным и удобным.   

Окружающая среда. Большие города страдают от загрязнения воздуха и 

воды. Умные города должны быть как можно более бережны к окружающей 

среде: должна использоваться электроэнергия возобновляющихся 

источников, солнечная энергия, в строительстве должны использоваться 

новейшие технологии, позволяющие обеспечить жителям комфорт и 

качество жизни.   Общественный транспорт должен широко использовать  
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электроэнергию. Умный город должен быть безопасным городом, для чего 

используются различные системы мониторинга.  

Жители. Для города важна не только окружающая среда, но и его 

жители.  Концепция умного города требует, чтобы каждый его элемент был 

умным, в том числе его жители. Это означат, что каждый житель должен 

быть сознательным, информированным и обладать знаниями, чтобы своим 

опытом, поведением и идеями помогать совершенствоваться и развиваться 

городу в целом. Поэтому большое внимание должно уделяться системе 

образования, использованию новейших методов и технологий обучения.   

Образ жизни. Чтобы город  отличался умным образом жизни, в нем 

должна быть здоровая и безопасная окружающая среда, которая позволит 

жителям и гостям города совершенствоваться,   получить соответствующее 

образование и культурный досуг. Качество жизни в городе  должно 

удовлетворять жителей и привлекать новых.  

Власть. Основной задачей органов власти является предоставление 

качественных общественных услуг и мобилизация бизнеса в целях развития 

города. Этот элемент городской жизни объединяет все области 

жизнедеятельности города.  

Согласно предложенной Cohen'ом  модели город может называться 

умным, если он развивается во всех областях, хотя конечно уровень развития 

в разных областях может быть различным.  

 

3. Оценка степени развития умного города   

В литературе встречаются различные системы оценки городов, 

отличающиеся индикаторами, их количеством и особенно их группировкой. 

Следует отметить, что все они включают основные сферы деятельности  

города, которые выделяет Cohen.  В 1995 году Всемирный банк предложил 

«Матрицу сбалансированного прогресса для мониторинга окружающей 

среды», в которой 4 группы показателей: окружающая среда, социальные, 

экономические и институциональные показатели. Матрица включала 18 

категорий показателей окружающей среды (вода, рыболовство, леса и т д), 6 

категорий социальных показателей (демография, здоровье, образование и тд), 

4 категории экономических показателей (финансы, продуктивность, уровень 

нищеты, освоение технологий), институциональные показатели не были 

подтверждены  [23]. Американский банк развития  (IDB – Inter-American 

Development Bank), занимаюшийся развитием городов в Латинской Америке, 

использует критерии оценивания разбитые на 3 группы: окружаюшая среда и 

климатические изменения, стабильность развития, финансовая стабильность 

и власть. Система оценивания включает более 100 показателей, что, 

несомненно, иллюстрирует комплексность самого понятия смарт города [13]. 

Сравнение систем оценки Cohen'а (в которой 62 показателя [6]) и 

предлагаемой Американским банком развития  показывает, что многие 

показатели аналогичны, различается только их группировка. Существуют 
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системы с меньшим количеством показателей: предлагаемая Fujitsu система 

[21] включает только 9 показателей, которые используются для оценки 

города в аспекте информационно коммуникационных технологий. Системы 

оценки с большим количеством показателей проблематичны для 

практического применения, так как сложно собрать комплексные 

статистические данные, а также получить экспертные оценки. Системы с 

малым количеством показателей позволяют оценить город только частично. 

В данном исследовании на основе системы Cohen’а отобраны 46 индикаторов 

и с использованием многокритериальных методов произведена оценка 

степени развития Вильнюса как смарт города [16]. Эксперты оценивали 

величины показателей и их важность, которая использовалась для расчета 

средневзвешенной средней в группе показателей.  В данной статье из-за 

ограниченного объема трудно даже частично представить результаты этого 

мнгокритериально оценивания. Общая интегрированная оценка Вильнюса 

равна 3,52 при максимально возможной  оценке 5 баллов. Это составляет 

71% максимального балла и является достаточно хорошей оценкой.  Анализ 

результатов исследования по группам показателей позволил определить 

проблемные области для города. Такими областями являются экономика и 

мобильность. В области экономики Вильнюс получил низкие оценки (2 балла 

из 5) по двум показателям: доля валового продукта (ВП), инвестируемая в 

научные исследования, а также доля ВП, приходящаяся на экспорт 

технологий. В области мобильности эксперты оценили минимальным баллом 

количество мест для зарядки электромобилей, по 2 балла получили 

показатели: количество поездок общественным транспортом (на одного 

человека) и информацию о движении общественного транспорта, 

предоставляемую в реальном времени. Следует также отметить, что в 

областях «окружающая среда» и «жители» половина показателей были 

оценены максимальными баллами, то есть оценка этих сфер городской 

деятельности выше, чем общая по всем областям.   

4. Сравнительный анализ смарт городов по статистическим данным  

Сравнительный анализ Вильнюса и двух европейских городов 

рекламируемых в интернете как развитых смарт городов (Амстердам и 

Лондон) произведен по 12 показателям (Таблица 1).  Так как показатели 

измеряются в различных единицах, то значения всех показателей,  

необходимо нормализовать, то есть перевести в бездименсиональную 

относительную шкалу. Для этого используется классическая формула 

нормализации: 

 
где  – нормализованное значение показателя,  – значение j-го показателя 

в i-той группе показателей, отражающих оцениваемую область 
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жизнедеятельности города.  То есть, рассчитывается сумма всех значений 

конкретного показателя и затем определяется, какую долю от всей суммы 

составляет значение этого показателя для конкретного города. 

Нормализованные значения показателей для трех сравниваемых городов 

представлены в Таблице 1. Например, по показателю «Годовой выброс CO2 

на одного жителя» первое место занимает Лондон с наименьшим выбросом, 

второе место у Вильнюса, третье у Амстердама.  

 
Таблица 1. Нормализованные значения показателей 

Область 
Показатель 

 

 Место 

ЛНД АМСТ ВЛН ЛНД АМСТ ВЛН 

О
к

р
у

ж
а

ю
щ

а
я

 с
р

ед
а

 

Годовой 

выброс CO2 на 

одного жителя 

0.3088 0.3608 0.3304 1 3 2 

Годовое 

количество 

отходов 

домашних 

хозяйств, 

приходящееся 

на одного 

жителя 

0.4506 0.2987 0.2506 3 2 1 

Площадь 

зеленых зон на 

одного жителя 

0.1779 0.4222 0.3999 3 1 2 

М
о

б
и

л
ь

н
о

ст
ь

 

Отношение 

количества 

поездок в 

общественном 

транспорте со 

всеми 

поездками 

0.4167 0.1667 0.4167 2 3 2 

Общественный 

городской 

транспорт, 

предлагающий 

информацию в 

реальном 

0.3333 0.4167 0.2500 2 1 3 



279 

 

времени 
Э

к
о

н
о

м
и

к
а

 и
 в

л
а

ст
ь

 

Количество 

доступных 

точек Wi-Fi 

(единиц/км2) 

0.2475 0.4158 0.3366 3 1 2 

Доля GDP, 

инвестируемая 

в научные 

исследования в 

частном 

секторе 

0.3598 0.4519 0.1883 2 1 3 

Доля GDP на 

одного жителя 
0.4457 0.3804 0.1739 1 2 3 

О
б

р
а

з 
ж

и
зн

и
 

Доля 

домашних 

хозяйств, 

имеющих 

доступ к 

Интернету 

0.3404 0.3830 0.2766 2 1 3 

Коэффициент 

неравенства 

Джини (Gini) 

0.2967 0.4137 0.2896 2 3 1 

Ж
и

т
ел

и
 

Количество 

убийств на 

100000 

жителей 

0.0991 0.2847 0.6162 1 2 3 

Прогнозируе- 

мая 

продолжитель- 

ность жизни 

0.3493 0.3354 0.3152 1 2 3 

 

 

В соответствии с этими нормализованными бездименсиональными 

значениями отдельных показателей городам присваиваются места: 1 место 
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лучшее, 3 – худшее. Количество занятых первых, вторых и третьих мест для  

сравниваемых городов представлено на  Рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Количество мест, занятых городами по сравниваемым 12 показателям 
 

Вильнюс занял только 2 первых места, Лондон - 4, наибольшее 

количество первых мест занял Амстердам - 5. Вильнюс получил 6 третьих 

мест, в то время как Лондон и Амстердам – по 3. Таким образом, 

сравнительный анализ по статистическим данным показал, что из трех 

городов самым «умным» является Амстердам, Лондон уступает Амстердаму 

только одно первое место.  

5. Процесс  оценки уровня развития смарт города  

Проведенные исследования позволяют предложить модель оценки уровня 

развития смарт города, которая применима для города любой величины. 

Процесс оценки развития города состоит из  4 основных этапов (Рис. 3).   

Выбор показателей.  Так как существуют различные системы оценивания, 

отличающиеся как областями, так и показателями, то на первом этапе 

необходимо проанализировать существующие системы оценивания, выбрать 

для оценки наиболее важные и актуальные для данного города области 

жизнедеятельности.  Возможно также разбиение областей на подобласти. 

Например, в области «окружающая среда» можно выделить такие 

подобласти: выделение CO2, зеленые зоны, плотность жителей, качество 

воздуха, вода  и т. д.  Далее, для каждой подобласти выбираются показатели 

(индикаторы), с помощью которых можно количественно оценить степень 

развития города. Следует отметить, что количество показателей не должно 

быть слишком большим, чтобы система была удобна для практического 

использования (рекомендуется не более 50 показателей).  
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Система оценивания. Система оценивания включает систему всех 

показателей и методов их оценивания. В зависимости от формулируемых 

целей и количества участвующих институций, с которыми целесообразно 

согласовать систему, формирование системы оценивания может 

осуществляться в несколько шагов. Основными методами оценивания 

являются многокритериальный метод на основе экспертных оценок и оценка 

на основе фактических статистических данных. Следует отметить, что сбор 

всего комплекса статистических данных составляет определенные трудности 

(их может просто не быть по интересующим показателям).  

 
 

Рис. 3. Процесс оценки уровня развития смарт города 
 

Многокритериальная оценка. В результате экспертного опроса 

оценивается важность (удельный вес) каждого показателя и его оценка в 

баллах. Затем производится расчет средневзвешеных показателей для каждой 

отдельной области жизнедеятельности города (то есть средневзвешенная  

оценка в баллах). В том случае, если есть возможность собрать 

статистические данные по выбранным показателям, параллельно оценивается 

степень развития города по фактическим статистическим данным.  

Общую оценку уровня развития города можно получить в результате 

объединения оценок областей. В ходе оценивания определяются проблемные 

области жизнедеятельности города, на этой основе разрабатываются способы 

улучшения показателей в проблемных областях,  а сравнение  с результатами 
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предыдущего оценивания позволяет контролировать процесс 

совершенствования и формулировать новые цели. 

 

6. Выводы  

Анализ научных исследований показал, что в связи с нарастающими 

темпами урбанизации проблема совершенствования жизнедеятельности 

городов является очень актуальной в мировом масштабе. Количественная 

оценка уровня развития города с использованием системы показателей, 

отражающих различные области жизнедеятельности, позволяет 

совершенствовать управление и развитие города.  

В результате экспертного опроса получена общая интегрированная оценка 

Вильнюса 3,52 балла, что составляет 71% максимального балла и является 

достаточно хорошей оценкой.  Анализ результатов исследования по группам 

показателей позволил определить проблемные области, которыми являются 

экономика и мобильность. Сравнительный анализ статистических 

индикаторов Вильнюса, Лондона и Амстердама показал, что Амстердам 

занимает первое место, а Вильнюс на третьем месте.   
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Abstract.Technologies today already play a major role in our everyday lives and they are 
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1. Въведение 

Предмет на настоящия доклад е приложението на принципите на 

маркетинга при разработването и реализирането на концепцията за умните 

градове. От друга страна обект на проучване са подходите, принципите и 

инструментите на които следва да отговаря маркетирането на тези градове. 

„Умен“ град е понятие, описващо населено място, което се характеризира 

с високата употреба на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

като средство за [1]: 

 повишаване на качеството и предоставянето на услугите, свързани с 

градската среда;  

 намаляване на разходите и консумацията на ресурси; 

 подобряване на връзката между граждани, бизнес и правителство; 

 цялостно подобряване на качеството на живот. 

Информационните технологии намират приложение във всички аспекти 

от функционирането на града. Програмните продукти, които се разработват 

имат за цел да подобрят и оптимизират управлението на различните видове 

потоци (материални, човешки, информационни и др.), позволявайки да се 

отговаря на възникващите предизвикателства в реално време. По този начин 

умните градове придобиват по-голяма способност за бързо и ефективно 

решаване на проблеми в сравнение с традиционната градска организация и 

структура. 

mailto:mdraganov@tu-sofia.bg
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Единно определение за умен град все още няма поради сравнителната 

новост на понятието. Според целите на Европейския съюз и Европейската 

комисия [2]концепцията за умните градове означава повече от употребата на 

ИКТ за по-добро използване на ресурсите и намаляване на вредните емисии. 

Означава по-умна мрежа за градски транспорт, обновена система за 

водоснабдяване и съоръжения за обработка на отпадъци, по-ефикасни методи 

за осветление и отопление на сградите. Също така обхваща и въпроси, 

свързани със създаването на по-интерактивна и отзивчива градска 

администрация, по-безопасни обществени места и пространства, както и 

посрещане на нуждите на едно по-възрастно общество. 

Тенденцията в развитието на умните градове е към силна интеграция на 

всички аспекти на човешкия, колективния и изкуствения интелект в града [3]. 

 

 

Фиг. 1. Графично представяне на модела за умен град [4] 
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Във фигура 1 ние виждаме основните  секторни политики за развитите на 

градовете: умно живеене, умно правителство и управление, умна среда, умна 

икономика, умни хора, умна мобилност и др. 

 

2. Маркетингът - инструмент за развитие на градската среда 

Динамичната обкръжаваща среда, в която се намират държавите и 

градовете изисква нови подходи за управления, които да бъдат по-гъвкави и 

съобразени със средата. Поради тази причина концепции изведени от 

областите на мениджмънтa и маркетинга намират приложение в създаването и 

разработването на модели за управление на градове с оглед постигането на 

конкурентно предимство във все по-глобализираният свят, в който има 

надпревара за инвеститори, туристи и жители. Тази възможност е анализирана 

и от Европейския съюз [5] с аргумента, че градовете трябва да промотират 

своята конкурентоспособност, за да могат да развиват дейности, които имат 

висока добавена икономическа стойност и за да привлекат инвестиции. 

Едно от общоприетите определения на маркетинга го описва като 

процеса, който насочва и управлява дейности, свързани със създаването и 

дистрибуцията на продукти на идентифицирани и определени пазари [6]. В 

своята книга „Държавата като бранд, продукт и още“ [7], преподавателят и 

консултант по маркетинг Филип Котлър развива идеята за прилагането на 

маркетинговите подходи, методи и стратегии спрямо различните държави и 

техния маркетинг. Според него образът на държавата е сумата от  вярванията 

и впечатленията, които хората имат за дадено място. Този образ представлява 

и опростена съвкупност от голям брой асоциации и частична информация, 

свързана с определено място и е резултат от географията на съответната 

държава, нейните история, изкуство, култура, музика, известни граждани и 

други характеристики. В тази насока маркетингът е един изключително 

подходящ и полезен инструмент за разпространяването на концепцията и 

идеята за умните градове, впрягането на материални и човешки ресурси в 

реализирането ѝ, както и в популяризирането на вече изградения умен град. 

Маркетингът на градове и места се разглежда като запълващ дупката между 

това, което дадено място е (нейната идентичност), това, което останалата част 

от света мисли за нея (имиджът ѝ) и това как мястото иска да бъде познато и 

възприемано от света и обкръжаващата го среда (неговият бранд или желана 

репутация) [8].  

Стратегическият маркетинг на териториите засяга подобряването на 

позицията на дадена държава спрямо останалите. Същите подходи могат да се 

приложат и при маркетинга на умните градове като се започне със 

сегментация, SWOT анализ и определяне на важни характеристики като ниво 
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на образование в региона, брой население, ниво на заплатите, сигурност и 

други. Както и при маркетинга на всеки един друг продукт, тук също трябва 

да се отчетат възможностите и заплахите, които стоят пред един умен град, 

както и да се вземе предвид конкуренцията. В тези процеси е добре да бъдат 

включени гражданите и бизнеса, освен държавата като орган, като всички 

споделят обща визия. При добре разработен маркетингов анализ ще е 

възможно да се отчетат стимулите и да се управляват факторите, които влияят 

върху вземането на решение от страна на купувача (в случая граждани, 

туристи, чуждестранни и местни компании). По този начин един умен град би 

могъл да се конкурира успешно на пазарите за туристи, бизнес организации, 

проекти и талантливи хора. 

За превръщането на един умен град в бранд могат да се приложат 

следните основни стъпки от стратегическия мениджмънт и маркетинг: 

 Изготвяне на SWOT анализ; 

 Избор на някои характеристики на града, личности и други, които 

биха могли да предоставят добра основа за силно брандиране и 

създаване на интересна история; 

 Разработване на обща и цялостна концепция, която ще е постоянна и 

обхваща всички дейности, свързани с брандирането; 

 Намиране на финансиране за съответния проект; 

 Контролиране на процесите. 

 От своя страна ползите от превръщането на умния град в бранд са 

следните [9]: 

 Брандът  разгразничава продукта от всички останали на пазара; 

 Брандът създава емоционални ползи за потребителя, което може да 

доведе до лоялност от негова страна; 

 Улеснява вземането на решения от страна на потребителя; 

 Брандът предпазва маркетинга на организацията и носи стратегически 

ползи; 

 Подпомага иновациите; 

 Силният бранд създава връзки с хората и бизнес партньорите, което 

прави възможно поддържането и развиването на здрави отношения и 

осигуряването на дългосрочни инвестиции; 

 Брандът прави всички маркетингови действия по-ефикасни, което 

води до по-висока финансова стойност; 

Концепцията Маркетинг 3.0 би могла много успешно да бъде приложена 

по отношение на умните градове, тъй като се опира на същите принципи като 
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концепцията за умните градове: интеграция на информационните и 

комуникационните технологии в ежедневието и в продуктите, подтикване към 

усъвършенстване, придобиване на знание и информираност, изграждане на 

общество, сътрудничество. 

 

3. Е-управление в умните градове  

Информационните технологии намират широко приложение в умните 

градове с оглед постигането на следните цели: 

 По-ефективно използване на физическата инфраструктура (пътища, 

застроената среда, сгради и други физически имоти) чрез употребата 

на изкуствен интелект и анализ на данни, за да се поддържа силно, 

здраво и икономически устойчиво социално и културно развитие. 

 Ефективно включване на местните граждани в управлението  и 

вземането на решения на местно ниво чрез употребата електронни 

платформи с акцент върху гражданското участие при вземането на 

решения и проектирането. 

 Да се учат, адаптират и обновяват, включвайки различни иновации, за 

да могат по-бързо и ефективно да отговарят на променящите се 

условия и обстоятелства. 

 Примери за е-технологии и инициативи, които да се интегрират в 

умните градове и да подпомогнат управлението му са: 

 Събития и конкурси, които да стимулират разработването и 

усъвършенстването на приложения, които подобряват града и 

информират; 

 Приложения за паркиране, указващи къде е най-близкото свободно 

място за паркиране. Такова приложение спестява време, пари, гориво 

и съответно намалява вредните емисии във въздуха; 

 Системи за мениджмънт на отпадъците, които насърчават хората да 

изхвърлят по-малко и да рециклират повече; 

 Онлайн платформи за дискусии и публично обсъждане на въпроси 

свързани с развитието на града; 

 Онлайн платформи за отчетност; 

 Организация на конкурси, стимулиращи иноваторската дейност и 

платформи за обсъждане на идеи, където могат да се срещнат експерти 

и млади таланти; 
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 GPS навигация в транспорта и оптимизация на транспортните 

дейности (по-ефективно управление на градския транспорт), както и 

на материалните и човешки потоци. 

 

4. Влияние на макро и микро обкръжението върху умните градове 

Макрообкръжение 

Факторите от макрообкръжението, които влияят върху умните градове и 

техния маркетинг са следните: 

 Икономическите условия в държавата, в която се намира града, както 

и регионалните такива.Тук се появява и концепцията за умна 

икономика [10], която се стреми да повиши конкурентоспособността 

и атрактивността на града, акцентирайки върху фактори като ниво на 

стимулиране на иновациите, продуктивност, предприемачество, 

възможност за промени, гъвкавост на пазара на труда и международен 

имидж. 

 Политически условия и законодателна база – за да бъде едно 

управление умно се обръща внимание на фактори като прозрачност, 

включеност в решенията и информираност на гражданите, ниво на 

публичните и социални услуги, наличие и ниво на политически 

стратегии и перспективи и до каква степен те са обвързани с 

концепцията за умен град; 

 Социални условия като ниво на образованост, култура, запознатост и 

възприемане на технологията, ниво на интегрираност на технологиите 

в ежедневието на хората, 

 отвореност към промени, наличие на стремеж към обучение през 

целия живот, туристическа атрактивност, сигурност, здравословни 

условия за работа и живеене; 

 Екология и климатични условия – замърсеност, мениджмънт на 

устойчиви и екологични ресурси, екологична информираност на 

хората, наличие на политики и действия за опазване на околната 

среда, атрактивност на природните условия; 

 Конкуренция – умните градове тепърва набират популярност, но 

тенденцията е към тяхното популяризиране и увеличаване. Имайки 

предвид глобализацията, все повече хора се възприемат като 

„граждани на света“, затова един умен град би могъл да се стреми към 

привличането на хора от цял свят; 

 Ниво на технологиите и тяхната интегрираност в управлението на 

града –важно е да се поясни, че наличието на технологии не бива да е 

единственото нещо, което предопределя един град като умен. Важно 

е също в каква степен тези технологии са в хармония с идеята за по-
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високо качество на живот на гражданите и колко добре са 

интегрирани; 

 Среда – до каква степен е създадена умна среда за живот, ниво на 

чуждестранен достъп и връзки, наличие на летище, пристанище и 

цялостна и ефективна инфраструктура, иновативни и безопасни 

методи за транспорт, както и компютърно управление на трафика и 

движението. 

 Микрообкръжение 

 Факторите от микрообкръжението, които влияят върху умните 

градове и техния маркетинг са следните: 

 Управление, организация и контрол на града и дейностите в него, за 

които е отговорна администрацията на града – до каква степен са 

интегрирани умните технологии; 

 Доставчици на технологии, ноу-хау, опит в разработването, 

подобряването и управлението на умните градове; 

 Социални групи като организации, интересуващи се от развитието на 

града; организации за участие в развитието и вземането на решения в 

града; организации, разработващи нови идеи и технологии за 

усъвършенстване на града; туристически организации и 

предприемачески организации; 

 Условия за спорт, забавление, обучение, сигурност, организация на 

събития. 

 

5. Формиране имиджа на града и създаване на бранд 

Успехът на градовете се постига тогава, когато заинтересованите страни 

- гражданите, работещите и бизнес организациите, получават удовлетворение 

от средата и общността, в която се намират, а посетителите – нови бизнес 

организации, туристи, инвеститори, виждат оправдани очакванията си.  

Формирането на нов имидж на града е дълъг процес, който на първо място 

предполага добър анализ на миналите и настоящите представи за конкретния 

град, съществуващите материални и нематериални активи, съществуващи и 

потенциални конкуренти и целеви групи, както и очакванията и нуждите на 

гражданите му.От голямо значение е този процес да се осъществи чрез 

интегриран и съгласуван подход, за да може да се постигне желаният ефект от 

него [11]. Според Карл Гродак [12] имиджът на града се формира от 

изградената среда и културните събития и дейности в него. Най-важни от 

физическите черти на града са градския пейзаж, публичното изкуство, 

инфраструктурата и индустрията, историческите забележителности, 

парковете, политическите и чуждестранни сгради, тематичните паркове и 

сградите и съоръженията за зрителски спортове. По отношение на 
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нематериалните характеристики на града най-важни са изкуството и 

културата, събития, които са запазена марка на града, традиционните 

празници, събития и символи, кухнята, спорта. В своя труд по отношение на 

брандирането на градове Каварацис [13] осемте предпоставки за интегриран 

подход в изграждането на имиджа на града са: 

 Визия и стратегия – избор на конкретна визия за града и развитието 

му и разработване на ясна стратегия, която да я реализира; 

 Вътрешна култура – разпространяване на насоката за бранда в самото 

управление на града; 

 Местни общности – приоритет на местните нужди, обвързване на 

гражданите, предприемачите и бизнеса; 

 Синергия – получаване на съгласието и подкрепата на всички 

релевантни заинтересовани страни така, че да се постигне балансирано 

участие; 

 Инфраструктура; 

 Градски пейзаж – способността на изградената среда да подпомага 

имиджа; 

 Възможности за гражданите и бизнеса; 

 Комуникации – внимателно да се обвържат и настроят всички 

маркетингови комуникации. 

Една възможност за протичане на процеса по формиране на имиджа на 

града е да се състави група по планирането, която да включва граждани, 

представители от бизнеса и от местни представители на правителството. 

Първо, тази група трябва да определи и анализира основните проблеми на 

града и причините за тях. Второ, трябва да изготви обща и реалистична визия 

за решаването на тези проблеми и как той да се превърне в умен град, като 

вземе под внимание наличните ресурси и възможности на града. Трето, трябва 

да изготви дългосрочен стратегически план за трансформация на града и 

прилагане на практика на решенията на основните му проблеми [14]. 

 

6. Фактори за успеха на градовете 

Факторите, определящи успеха на умните градове са следните: 

 Правилно определяне на потребителския профил на целевите групи, 

както и интересите им, това могат да бъдат инвеститорите: 

висококвалифицираните имигранти, студентите, жителите на града, 

туристите, стопанските и нестопанските организации и техните служители и 

предприемачите(или това са енергични, високообразовани и млади хора, с 
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желание за развитие, нови идеи, запознати с информационните технологии и 

приложенията им на едно добро равнище). Всеки от тези инвеститори ще 

плаща данъци, ще закупува или ще наема търговски, жилищни или офис 

площи в града; 

 Добър анализ на силните (подобряване качеството на живот, висока 

степен на организираност и ефективност) и слабите(силна зависимост от 

енергия, непознат продукт) страни на умните градове, правилно определени 

възможности (устойчиво развитие, опазване на околната среда, множество 

проекти, свързани с усъвършенстването на градовете) и разпознати 

заплахи(хакери, кибератаки, енергийна осигуреност, защита на личните 

данни); 

 Правилно позициониране на умните градове като продукт, анализ на 

целевата група и начините на достигането и. В днешно време ролята на 

интернет и социалните мрежи е от изключително значение и това е едно от 

основните места, където умните градове трябва да се рекламират, като тук 

може да бъде приложен успешно дигиталния маркетинг, който се съобразява 

с интересите и заетостта на хората и самият той използва информационни 

технологии, като например различни аналитични системи, за да постави 

точната реклама на точното място с цел достигането на точните хора. Други 

такива места са университетите, форумите, свързани с предприемачеството и 

иновациите, в сферите, в които работят високо квалифицирани хора и такива, 

които се интересуват от бъдещето и развитието, от въпроси с по-широко и 

международно значение. 

 Управление на нововъведенията, следене за тяхното качество, 

правилно подбиране на момента на стартиране на проекта 

 Точно определяне на необходимите средства, как те ще бъдат събрани 

и кои ще са първите и основни аспекти, които ще претърпят промяна 

 Правилно дефиниране на потребителната стойност на продукта – 

ядро-умен град, в който са интегрирани ИКТ; очакван – подобрени условия на 

живот и организация на града, устойчивост, бърза и ефективна реакция на 

промените; допълнителен-опазване на околната среда, по-добри възможности 

за развитие на жителите на града и на самия град; потенциален - постигане на 

висок имидж на града; 

 Отчитане на особеностите при маркетирането му и това, че когато 

един съвременен град иска да се превърне в умен, трябва да се вземат под 

внимание множеството различни хора, пребиваващи в него и как те да бъдат 

информирани и интегрирани в концепцията за умния град. Бизнес 
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организациите от друга страна биха се насочили към градове, които предлагат 

добри условия за развитие на бизнеса, предлагат висококвалифицирани кадри 

и методи и инфраструктура, които биха намалили разходите на фирмата. 

 Основен фактор за успеха на умните градове и на хората в тях е и 

тяхната способност да се адаптират и да отговарят на бързо променящата се 

среда. 

 

7. Извод 

Маркетингът е единственият основен, подходящ и полезен инструмент за 

превръщането на градовете в умни места за обитаване. Впрягането на 

материални и човешки ресурси в реализирането на този проект, както и 

популяризирането на вече изграденият град следва да се подчинява на редица 

критерии и предпоставки, най-важните от които са: икономична и екологимна 

употреба на природните ресурси, прилагането на концепцията за електронното 

управление и използването на единна Интернет-базирана геоинформационна 

инфраструктура. Днес все повече градовете в маркетинга се разглеждат като 

потенциален продукт, на който трябва да се намерят купувачи, а името, 

неговият бранд следва да се управлява. В този ред на мисли, градовете имат 

свой жизнен цикъл и необходимост от съвременна пазарно- ориентирана 

стратегия за развитие и позициониране. 
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Abstract. World market of mobile phones grows upextremely last year. Peoples became 

buying mobile phones more intensity because of new models frequent release. This article 
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1. Введение 

Количество производимой и приобретаемой мобильной техники, 

смартфонов, гаджетов и умных устройств на мировом рынке растет из года в 

год. Производство не стоит на месте, предлагая нам новые девайсы и расширяя 

свой ассортимент. Компании выпускают новые, усовершенствованные 

модели, предлагают дополнительные возможности, открывают новый 

функционал. По данным исследователей eMarketer в 2015 году количество 

смартфонов, находящихся в руках пользователей составило 1,9 млрд. штук, 

что составляет порядка 66% от всех мобильных телефонов [1]. При этом лишь 

за третий квартал 2015 года всеми производителями на рынок было поставлено 

355,2 млн. единиц мобильных телефонов различными производителями [2]. 

Учитывая тот факт, что в среднем человек обновляет свой смартфон один раз 

в 1,5-2 года, можно сделать вывод о том, что рынок смартфонов и умных 

устройств может быть весьма привлекательным для многих компаний. 

По данным Cosmart покупка мобильных телефонов через Интернет 

составила 12% от общего числа операций на Интернет-рынк [3]. Эти данные 

свидетельствуют о том, что люди приобретают мобильные телефоны в 

Интернете неохотно ввиду того, что не представляется возможным оценить 

качество и производительность товара, его внешний вид и функционал, что 

для мобильного телефона, как вещи каждодневного использования, является 
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немаловажным. 

Число людей, покупающих мобильные телефоны в Интернет-магазинах 

растет из года в год по ряду причин: экономия времени, лучшая цена, доставка. 

Однако кто эти люди? Видится возможным разделить покупателей в 

Интернет-магазинах мобильных телефонов на две группы: 

 Люди, которые знают какую модель они хотят и используют 

Интернет-рынок для покупки конкретной модели по лучшей цене; 

 Люди, которые тщательно изучают интернет-материалы о 

интересующих их моделях мобильных телефонов, изучают 

видеообзоры, характеристики устройств, отзывы и мнение людей на 

форумах. 

Однако кто же приобретает мобильные телефоны в Интернет-магазинах? 

С какими проблемами они сталкиваются и в результате чего покупка 

мобильного телефона ими производится в Интернете? И почему для 

некоторых людей рынок мобильных телефонов в Интернете не оказывается 

привлекательным? 

Предметом настоящего доклада является результаты параллельно 

проведенногомаркетингового исследования поведения потребителей 

Интернет-рынка мобильных телефонов в Болгарии и России. 

Объектом настоящего исследования являются наиболее активные 

участники Интернет-рынка авиаперевозок, молодые студенты и выпускники 

университетов Софии и Санкт Петербурга в возрасте от 18 до 30 лет. 

 

2. База данных и методика эмпирического исследования. Формулировка 

исследовательских гипотез 
Провести сравнительный анализ факторов спроса на мобильные 

телефоны Интернет в Болгарии и России. 

Для достижения этой цели мы избрали следующий порядок изложения. 

Во-первых, мы проанализируем макро и микро факторы оказывающие 

влияние на покупку мобильных телефонов в Интернете населения в России и 

Болгарии. Во-вторых, покажем результаты опроса насленения в двух странах 

анкетным методом. И наконец, сделаем выводы о дальнейшем развитии рынка 

мобильных телефонов в Интернете в России и Болгарии.  

Гипотеза А: Уровень спроса на мобильные телефоны в Интернете является 

низким, но увеличивается из года в год; 

Гипотеза B: Изменение возрастно-половой структуры населения влияет на 

уровень спроса на мобильные телефоны в Интернете; 

Гипотеза С: Семейный статус и размер семьи оказывает негативное влияние 

на спрос на мобильные телефоны в Интернете. 

Гипотеза D: Потребители покупают мобильные телефоны в основном из 

специализированных сайтов в сети Интернет; 

Гипотеза E: Активные пользователи мобильные телефоны в Интернете 

покупают мобильные телефоны  минимум раз в год. 
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3. Определение объема выборки 
Объектом маркетингового исследования потребительского поведения в 

Интернете в основном являются студенты и выпускники высших учебных 

заведений (мужчины и женщины в возрасте 18+ лет.) проживающие в городах 

Софии и Санкт-Петербург. 

Для формировании выборки иследования использована неслучайная 

квотная выборка. Это обеспечивает легкий доступ ко всем возрастным 

группам. Для формирования  квоты будут использованы демографические 

прзнаки - пол и возраст. 

Объем выборки составляет по 540 респондентов для каждого из двух 

анкетных исследований. 

 

4. Обработка и анализ данных 
Анализ статистических данных маркетингового исследования  

осуществлен при помощи широко используемой в исследовательской 

практике программы статистической обработки информации – SPSS. 

  

 
 

Рис. 1. Потребительские предпочтения относительно покупки мобильного 

телефона в Интернете в России (слева) и в Болгарии (справа) 

 

Ответы респондентов относительно приобретения товаров из группы 

мобильной техники представлены на рис. 1. Исходя из представленных 

данных опроса можно увидеть, что более 40% населения (44,07% в России и 

43,15% в Болгарии) отказываются от приобретения мобильной техники в 

Интернет-магазин, из них более 20% респондентов вообще не прибегают к 

услугам Интернет-торговли. 

Предпочтения респондентов к классической (офлайн) торговле 

обеспечено отсутствием возможности оценить товар вживую при покупке его 
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через Интернет-площадку и недоверием отечественным Интернет-магазинам. 

Доверия к торговым площадкам в сети Интернет высказали 78% и 57% 

респондентов в России и Болгарии соответственно. 

Респонденты, объясняя свой выбор в пользу торговых площадок в сети 

Интернет, говорят о том, что чаще всего это происходит из-за существенной 

разницы в цене и удобства и экономии времени. Более подробные данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Причины покупки товаров в Интернет-магазине 
 

Причина покупки в 

Интернет-магазине 

Ответы российских 

респондентов (%) 

Ответы болгарских 

респондентов (%) 

Большая разница в 

цене 
36,2 36,4 

Товар в наличии 26,4 14,2 

Удобство и 

экономия времени 
35,0 44,6 

 

При этом более 49% респондентов в России и 57% в Болгарии не готовы 

заплатить более 5000 рублей за покупку из Интернет-магазина в виду 

недоверия к ним. Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

популярными для покупки в сети Интернет окажутся классические мобильные 

телефоны и бюджетные смартфоны. Флагманы же будут покупаться лишь в 

официальных магазинах, поскольку их цену в Интернет-магазинах готовы 

оплатить лишь порядка 35% россиян и 20% болгар. 

Исследуя целевую аудиторию Интернет-рынка мобильных телефонов 

можно проанализировать такие характеристики респондентов как пол, 

возраст, род занятий и семейное положение в зависимости от совершения 

покупок мобильных телефонов в Интернет-магазинах. 

Пол 
В обеих странах можно отметить гендерную тенденцию к отказу от 

приобретения мобильной техники через Интернет. В России 12% мужчин и 

17% женщин не совершают покупки мобильных телефонов в Интернет-

магазинах, а в Болгарии эти значения составляют 10% и 13% соответственно. 

Данная тенденция может быть обусловлена тем, что представительницы 

женского пола более тщательно подходят к выбору мобильного телефона со 
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стороны внешнего вида. Для них важным является эргономичность и дизайн 

устройства. 

Возраст 
Исследование возрастной тенденции в потребительском выборе 

респондентов в пользу Интернет-магазинов показало, что модель поведения 

потребителей в разном возрасте в разных странах разная. В таблице 2 

представлены данные о респондентах в зависимости от возраста, которые не 

стали бы покупать мобильный телефон на торговых площадках в сети 

Интернет. 

 
Таблица 2. Выбор Интернет-торговли в зависимости от возраста респондента, % 

 

Страна 

Возрастная группа 

< 

19 
20 21 22 23 24 25 26 > 27 

Россия 30 20 23 32 21 28 27 18 10 

Болга-

рия 
23 13 13 26 8 21 13 27 10 

 

Исходя из анализа данной таблицы можно сделать вывод о том, в 

Болгарии молодежь подходит более разумно к покупке мобильного телефона, 

уделяя внимание не только внешнему виду устройства, но и его цене. В России 

же вопрос экономии и более разумный подход к выбору и покупке мобильного 

телефона проявляется с возрастом (старше 26 лет), что можно связать с 

окончанием учебного заведения, трудоустройством, самостоятельным 

заработком и ограниченным бюджетом (наличие семьи, детей). 

Род занятий 

Занятость покупателей определяет их непосредственную 

покупательскую способность. В таблице 3 представлены данные о том, какой 

процент опрошенных респондентов не стал бы совершать покупку мобильного 

телефона в Интернет-магазине. 

 
Таблица 3. Выбор Интернет-торговли в зависимости от рода занятости респондента 

 

Род занятий Россия Болгария 

Работа на полной 

ставке 
26% 18% 

Частичная занятость 32% 30% 

Собственный бизнес 42% 15% 

Стажер, безработный 33% 29% 
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Как мы можем увидеть, наибольшей покупательской активностью в 

обеих странах обладают респонденты с полной занятостью. Это может быть 

обусловлено тем, что такие люди ценят свое время и деньги, которые они 

зарабатывают. Такие люди знают каким трудом достаются деньги и имеют 

представление о ценности каждой заработанной денежной единицы. 

Интересный факт можно отметить в поведении респондентов, 

владеющих собственным бизнесом. В Болгарии это более разумные люди, 

которые ценят свои деньги и время, понимая что их бизнес требует 

постоянных вложений, а в России это люди, которые считают, что владелец 

бизнесом это человек статусный, о чем может свидетельствовать его телефон 

(зачастую это владельцы флагманов, приобретенных у официальных 

реселлеров). 

Семейное положение 

Как показало исследование, респонденты из городов София и Санкт-

Петербург, состоящие в браке более продуманно подходить к тратам своего 

бюджета и чаще прибегают к услугам Интернет-магазинов. 75% респондентов 

из России и 89% респондентов из Болгарии предпочли бы услуги Интернет-

магазинов с учетом их специфики и преимуществ, которые они могут 

предложить. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень Интернет-

торговли в сфере мобильных телефонов весьма развит как в России, так и в 

Болгарии, даже не смотря на высокий уровень недоверия к отечественным 

Интернет-магазинам. 

 

5. Проверка гипотез и основные выводы исследования 
Гипотеза А: Уровень спроса на мобильные телефоны в Интернете является 

низким, но увеличивается из года в год- гипотеза частично опровегнута; 

Гипотеза B: Изменение возрастно-половой структуры населения влияет на 

уровень спроса на мобильные телефоны в Интернете-гипотеза опровегнута; 

Гипотеза С: Семейный статус и размер семьи оказывает негативное влияние 

на спрос на мобильные телефоны в Интернете-гипотеза принимается. 

Гипотеза D: Потребители покупают мобильные телефоны в основном из 

специализированных сайтов в сети Интернет- гипотеза принимается. 

Гипотеза E: Активные пользователи мобильных телефонов покупают их в 

Интернете минимум раз в год- гипотеза принимается. 

Потребители осознают все преимущества электронной формы торговли и 

в связи с этим пользуются услугами торговых онлайн-площадок. Однако, 

зачастую осмысление о рациональном расходовании денежных и временных 

ресурсов происходит с изменением социальной роли покупателя 

(трудоустройство, изменение семейного положения). 

Учитывая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод 

о том, что данная сфера Интернет-торговли весьма неплохо развита в России 

и Болгарии и уровень входа новых игроков на рынок весьма невелик. Новым 
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игрокам следует учитывать портрет своей потенциальной целевой аудитории 

(пол, возраст, семейное положение, род занятий) и покупательскую 

способность (люди с неохотой платят суммы в Интернете более 5000 рублей), 

и выбирать исходя из этих фактов не только свой ассортимент, но и 

подходящую рекламную компанию. 

                                                                                                                                                 

Приложение 

                                     АНКЕТА НА ТЕМУ 

                 „Исследование Интернет рынка товаров и услуг” 
 

1. Сколько часов в сутки в среднем,в свободное от работы 

время, Вы проводите в Интернете? 

код 

Свыше 3 часов; 1 

От 2 до 3 часов; 2 

От 1 до 2 часов; 3 

До 1 часа; 4 

Я почти не пользуюсь Интернетом 5 

 

2. Совершали ли Вы покупки/платежи при помощи 

Интернета? 

код 

да, я совершал; 1 

нет 2 

 

3. С какой частотой Вы покупаете товары из Интернета? 
(выберите один ответ) 

код 

Несколько раз в неделю; 1 

Раз в неделю; 2 

Раз в две недели; 3 

Раз в месяц; 4 

Раз в три месяца; 5 

Раз в шесть месецев; 6 

Раз в год; 7 

Не пользуюсь этой формой торговли. 8 

4. Доверяете ли Вы россиийским Интернет-

магазинам?(выберите один ответ) 
код 

скорее всего Да; 1 

скорее всего Нет. 2 
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5. По какой причине вы не совершаете покупки через 

интернет? (выберите один ответ) 
код 

Из-за недоверия к качеству товаров; 1 

Из-за страха мошенничества торговцев; 2 

Из-за отсуствия желания проведения этой торговли; 3 

Из-за плохого опыта в этой форме торговли; 4 

Другое......................................... 5 

Я не осуществляю покупки товаров из Интернета 6 

 

Если Вы не пользуетесь Интернетом для осуществления покупки товаров 

или платежей, перейдите к 15, 16, 17 и 18 вопросам.  

 

6. По какой причине Вы изпользуете Интернет для 

покупок?(выберите один ответ) 
код 

В случае большой разницы в цене товаров; 1 

В случае,если нет товара в обычных магазинах; 2 

Из-за удобства и экономии времени; 3 

Другое .... 4 

 

7. С каких торговых площадок Вы покупали товары? код 

С неспециализированных Интернет-магазинов 1 

Со специализированных Интернет-магазинов 2 

С аукционов и электронных торгов; 3 

С сайтов коллективной торговли; 4 

С электронных площадок ресторанов и объектов питания; 5 

Не пользуюсь этой формой торговли. 6 

 

С 8-ого по 13 вопрос ответьте, пожалуйста, на каждую строку! 

 

8. Какие товары Вы заказывали/ 

оплачивали при помощи Интернета? 

(укажите по одному ответу на каждой 

строке) 

 

Зака-

зы-

ваю 

чаще 

всего 

Зак

азы 

вал 

Зак

азал 

бы в 

буду

щем  

Не 

стал 

бы 

зака-

зывать 

Мобильные аппарты, ноутбуки, планшеты, 

аксессуары 

1 21 41 61 

Часы, smart часы + аксессуары; 2 22 42 62 

Дистанционное обучение, курсы, обучения; 3 23 43 63 
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8. Какие товары Вы заказывали/ 

оплачивали при помощи Интернета? 

(укажите по одному ответу на каждой 

строке) 

 

Зака-

зы-

ваю 

чаще 

всего 

Зак

азы 

вал 

Зак

азал 

бы в 

буду

щем  

Не 

стал 

бы 

зака-

зывать 

Бытовая техника: стиральная машина, 

телевизор, холодильник; 

4 24 44 64 

Книги, электронные книги и учебники; 5 25 45 65 

Косметика, парфюмерия; 6 26 46 66 

Инструменты, запчасти, экипировка; 7 27 47 67 

Программные продукты, приложения, 

музыку, фильмы, игры 

8 28 48 68 

Бижутерия; 9 29 49 69 

Одежда; 10 30 50 70 

Удаленный Интернет сервис и 

консультации;  

11 31 51 71 

Доставка готовой еды(надом и в офис); 12 32 52 72 

Коммунальные и бытовые расходы; 13 33 53 73 

Цветы 14 34 54 74 

Доставка продуктов из магазина  15 35 55 75 

Самолетные билеты, бронирование и 

резервирование 

16 36 56 76 

Обувь 17 37 57 77 

Бронирование билетов на культурные и 

спортивные мероприятия 

18 38 58 78 

Спортивное и фитнес оборудование 19 39 59 79 

Спа и косметические процедуры 20 40 60 80 

 

9. Какого курьра Вы бы выбрали 

для доставки товара из-за 

границы? 

(укажите по одному ответу на 

каждой строке) 

Пользу-

юсь 

чаще 

всего 

Ис-

пол

ьзо 

вал 

Наме- 

рен 

попро-

бовать 

Не 

стал 

бы 

выби- 

рать 

Почта России 1 11 21 31 

UPS 2 12 22 32 

DHL 3 13 23 33 

FedEx 4 14 24 34 

TNT 5 15 25 35 
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10. Какими системами Вы 

пользовались для оплаты Ваших 

заказов из Интернета? 

(укажите по одному ответу на каждой 

строке) 

Польз

уюсь 

чаще 

всего 

 

Исп

оль 

зо 

вал 

Наме 

рен 

испол

ьзо 

вать 

Не 

стал 

бы 

выби 

рать 

Pay Pal 1 11 21 31 

Western Union 2 12 22 32 

Наложенный платеж 3 13 23 33 

Дебитовой, кредитной картой 4 14 24 34 

Электронные банковские платежи 5 15 25 35 

Contact 6 16 26 36 

Золотая корона 7 17 27 37 

Яндекс Деньги 8 18 28 38 

Мобильное банкирование 9 19 29 39 

Виртуальные (крипто) валюты 10 20 30 40 

 

11. Какую цену Вы платили за 

товар из Интернета? 

(укажите по одному ответу на каждой 

строке) 

Опла-

чиваю 

чаще 

всего 

Оп-

лач

ива

л 

Наме-

рен 

опла-

тить 

Не 

стал 

бы 

плати

ть 

до 500 руб. 1 11 21 31 

от 501 до 999 руб. 2 12 22 32 

от 1 000 до 1 499 руб. 3 13 23 33 

от 1 500 до 1 999 руб. 4 14 24 34 

от 2 000 до 5 000 руб. 5 15 25 35 

от 5 001 до 9 999 руб. 6 16 26 36 

от 10 000 до 14 999 руб. 7 17 27 37 

свыше 15 000 руб. 8 18 28 38 

 

12. Пользуетесь ли Вы мобильным телефоном, планшетом 

для заказов из Интернета? 

код 

Скорее всего да; 1 

Скорее всего нет. 2 
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13. Какую сумму Вы склонны 

тратить на покупки из Интернета в 

месяц? 

(укажите по одному ответу на каждой 

строке) 

Трачу 

чаще 

всего 

Тра-

тил 

Наме

рен 

тра-

тить 

Не 

стал 

бы 

трати

ть  

до 500 руб. 1 11 21 31 

от 501 до 999 руб. 2 12 22 32 

от 1 000 до 1 499 руб. 3 13 23 33 

от 1 500 до 1 999 руб. 4 14 24 34 

от 2 000 до 5 000 руб. 5 15 25 35 

от 5 001 до 9 999 руб. 6 16 26 36 

от 10 000 до 14 999 руб. 7 17 27 37 

свыше 15 000 руб. 8 18 28 38 

 

14. Какими формами подтверждения Вы пользуетесь для 

заказов из Интернета?(укажите только один ответ) 
код 

При помощи телефона;  1 

Электроной почтой; 2 

Sms; 3 

Skype; 4 

Facebook. 5 

15. Укажите Ваш пол:  код 

Мужской 1 

Женский 2 

 

16. Укажите Ваш возраст: код 

до 19 л. 1 

20 л. 2 

21 г. 3 

22 г. 4 

23 г. 5 

24 г. 6 

25 г.. 7 

26 г. 8 

Старше 27 л.. 9 
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17. Ваше занятие? (выберите один ответ) код 

Работа на полной ставке; 1 

Работа на полставки; 2 

Собственый бизнес; 3 

Стажер, безработный, в активном поиске работы. 4 

 

18. Какое Ваше семейное положение? (выбирете один ответ) код 

Не женат/ не замужем; 1 

Сожительство без брака; 2 

Сожительство с браком без детей; 3 

Сожительство с браком с детьми. 4 
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Abstract. In this report based on a research of the factors to achieve customer satisfaction of 
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the consumption of telecommunication services of  key business customers. 
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1. Въведение 

Изследване на удовлетвореността на потребителите в областта на 

телекомуникациите продължава да представлява интерес, и е обект на 

разглеждане в много страни. Това се поражда от факта, че 

телекомуникационният сектор е един от най-динамично развиващите се, което 

от своя страна дава основание на клиентите да стават все по-взискателни към 

своите доставчици на услуги. Изследванията показват, че доставчици на 

услуги, които непрекъснато подобряват своите продукти и услуги, 

съобръзявайки се с потребностите на клиентите си постигат по-високи нива на 

удолетвореност сред тях [1, 2]. 

Различните пазари в отделните страни имат диференцирани нива на 

развитие и поведението на потребителите е различно. На тази основа може да 

се направи извода, че последователността и силата на отделните фактори, 

които влияят върху удовлетвореността на потребителите в областта на 

телекомуникациите имат различно влияние върху тях [3]. 

През последните години, в условията на засилена конкуренция, ясно 

проличава значителното нарастване ролята на бизнес потребителите за 

българските оператори на телекомуникационния пазар. Периодичното 

оценяване на потребителската удовлетвореност и идентифицирането на 

факторите, които влияят на различните видове бизнес потребители, както и 

непрекъснатия стремеж от страна на телекомите за нейното повишаване, води 

до превръщането на съществуващите клиенти в лоялни. 



307 

 

Целта на настоящият доклад е, на базата на проучване на факторите за 

постигане на потребителска удовлетвореност на бизнес клиенти, да се 

предложи методика за изследване и оценяване удовлетвореността от 

потреблението на телекомуникационни услуги на ключови бизнес клиенти. 

Във вързка с поставената цел са дефинирани следните задачи: 

1) Да се представи концептуален модел за идентифициране на фактори, 

които оказват влияние върху удовлетвореността от потреблението на 

телекомуникационни услуги на ключови бизнес клиенти; 

2) Да се предложи оценяването на удовлетвореността на ключови бизнес 

клиенти от потреблението на телекомуникационни услуги, да бъде по 

следните етапи на процеса при предоставяне на телекомуникационни услуги: 

Етап „Предпродажба на телекомуникационни услуги“, „Предоставяне и 

експлоатация на телекомуникационни услуги“ и „Следпродажба на 

телекомуникационни услуги“. 

 

2. Изложение 

 Изключително динамичното развитие на телекомуникационният сектор, 

води до непрекъснато адаптиране на операторите, целящо да задоволи 

нарастващите изисквания на потребителите на телекомуникационни услуги и 

запазване на конкурентнната си позиция на пазара. Адаптивността към пазара 

е свързана с наличието и степента на възприемане, като фирмена политика, на 

идеята за непрекъснато обновяване на пазарите и за търсене на нови пазарни 

възможности. Това зависи от близостта на контактите им с потребителите и от 

системата за събиране, анализ и използване на информацията за променящите 

се пазари [4]. 

В условията на наситен пазар какъвто е телекомуникационният, кара 

доставчиците на услуги да бъдат в непрекъснато взаимодействие със своите 

клиенти особенно с бизнес потребителите. За разлика от индивидуалните, при 

анализа на бизнес клиентите от съществено значение е доставчикът на 

телекомуникационни услуги да определи техните нужди от услуги, начина на 

обслужване, възможностите на компанията, свързани с предоставянето на 

услуги и обслужването. Прави се анализ на обема на продажбите, 

рентабилност, инвестиции, които са необходими да се направят, анализ на 

разходите [5]. 

Телекомуникационните оператори поддържат взаимоотношения с 

различни видове бизнес клиенти, които се различават значително по 

отношение на техните желания и потребности. Групирането на бизнес 

клиентите и разработване на стратегии за всеки отделен бизнес сегмент е 

съществен момент за реализирането на маркетинговите цели на организациите 

[6]. По-конкретно, сегментът на ключови клиенти подлежи на 

специално/различно управление, в което участват високите нива на 

управление на съответната организация. Те трябва да бъдат част от 
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организацията, защото само по този начин, ще бъдат разбрани правилно 

техните изисквания и потребности. 

Предложената методика се базира на направени литературно и интернет 

проучвания, въз основа, на които са изведени фактори, които влияят върху 

удовлетвореността от потреблението на телекомуникационни услуги на 

бизнес клиенти (Фиг. 1):  

 
Фиг. 1. Концептуален модел за изследване на удовлетвореността на бизнес клиенти от 

потреблението на телекомуникационни услуги 

 

Настоящата методика за изследване и оценяване на потребителска 

удовлетвореност от предлагани телекомуникационни услуги на ключови 

бизнес клиенти предвижда провеждане на проучване в две основни 

направления:  

1) Изследване и оценяване на потребителска удовлетвореност от 

предлагани телекомуникационни услуги на бизнес клиенти в България; 

2) Изследване и оценяване на потребителска удовлетвореност от 

предлагани телекомуникационни услуги на ключови бизнес клиенти на 

конкретен оператор. 

В резултат на проведеното проучване в първото дефинирано направление 

са изведени факторите, които влияят върху удовлетвореността от 

потреблението на телекомуникационни услуги на бизнес клиенти в България. 

При извеждането на тези фактори в трите етапа при предоставяне на 

телекомуникационни услуги се установи, че те оказват различна степен на 

влияние върху ключовите бизнес клиенти. Това от своя страна поражда 

необходимост от провеждане на изследване на удовлетвореността на ключови 

бизнес клиенти  и оценяването ѝ по определени индикатори. За целите на 

настоящият доклад ще бъде представен методически подход в това 

направление. 

Предлаганата методика включва следните етапи (фиг. 2): 



309 

 

 
Фиг. 2. Методика за изследване и оценяване на удовлетвореността от 

потреблението на телекомуникационни услуги на ключови бизнес клиенти 

 

Етап 1. Обект и предмет на изследването 

Обект на изследването са ключови бизнес потребители на 

телекомуникационни услуги. Предмет на изследването е нивото на 

потребителската удовлетвореността на бизнес ключови клиенти от 

потребяването на телекомуникационни услуги. 

Етап 2. Определяне на обема на извадката 

В маркетинговите изследвания широко използван е извадковият подход 

при тяхното провеждане. При определяне на извадката е необходимо да се 

определи: генералната съвкупност; обема на извадката и модела на извадката. 

 Обемът на извадката трябва да отговаря на изискванията за точност, 

сигурност и икономичност [7, 8, 9, 10, 11]. 

 За определяне на минималният обем на извадката N се използва следната 

формула [8]:  

222

22

..

..





zN

Nz
n


      (1) 

където n – препоръчителен минимален обем на извадката; N – обем на 

генералната съвкупност; ∆ – пределно допустима грешка; z  - е гаранционен 

множител,. 

Етап 3. Методи за събиране на данни 

При провеждане на маркетингови изследвания много често се прилага 

количественият метод за събиране на първични данни – допитвания. 

Събирането на данни се осъществява въз основа на задаване на въпроси и 

получаване на отговори на тези въпроси. Допитванията от своя страна могат 

да бъдат интервюта и анкети. Като източник на информация за целите на 

проучването, авторът използва анкета. Избрани са анкета на място и Интернет 

анкета (Web анкета). За анкетата по интернет е използвана Web базирана 

система за анкетиране www.surveygizmo.com.  

Етап 4.  Разработване и апробиране на анкетна карта (въпросник) 

Въпросите в анкетната карта са оценъчни, открити и закрити.  

http://www.surveygizmo.com/
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В същинската част на въпросника се използват рангова скала (ординална) 

и скала на Ликерт. Скалата на Ликерт е по-лесна за разбиране и отговаряне от 

страна на изследваните лица. 

Структурирането на анкетната карта се обособява в три основни части: 

Въведение: в тази част на анкетата се посочва защо се провежда 

проучването, гаранция за анонимност на анкетираните, кой провежда 

проучването. 

Основна част: В тази част на анкетата се отнасят въпросите, свързани с 

предмета на изследването. В конкретният случай тези въпроси са обособени в 

три групи, които са свързани с дефинираните от автора етапи по предоставяне 

на телекомуникационни услуги:  

Въпроси, свързани с Етап 1 „Предпродажба на телекомуникационни 

услуги“. Те осигурават необходимата информация, свързана с дефиниране и 

специфициране на желаните от бизнес клиента услуги, тяхното проектиране и 

съдействие от страна на телеком оператора при предлагането им.  

Въпроси,  свързани с Етап 2 „Предоставяне и експлоатация на 

телекомуникационни услуги“. Те се отнасят за предоставяне и потребление 

на желаните от клиента телекомуникационни услуги в т.ч. срокове на 

предоставяне, възникване и отстраняване на проблеми по време на 

потреблението им и др.  

Въпроси,  свързани с Етап 3 „Следпродажба на телекомуникационни 

услуги“. Тези въпроси предоставят информация относно готовността и 

инциативата от страна на оператора да прави предложения за нови услуги и 

възможности при потреблението им, както и нови ценови предложения.  

Заключение: Тази част съдържа т.нар. класификационни въпроси, които 

определят клиентският профил на организациите – сфера на дейност, 

средномесечни разходи за телекомуникационни услуги, териториален обхват 

на организацията, големина на организацията според брой служители.  

На базата на тяхната обработка се групират изследваните бизнес 

организации по определени критерии. При дефиниране на критериите за 

тяхната диференциация и отнасянето им към съответните групи се извеждат 

специфични черти и особености на ключовите клиенти на 

телекомуникационни услуги.  

Етап 5. Пресмятане на „Комплексен индикатор за оценка на 

удовлетвореността от потреблението на телекомуникационни услуги на 

ключови клиенти“ 

 Индикаторите се формират от базови показатели, които отразяват 

влиянието на различни фактори върху изследвания обект. Силата на влиянието 

на отделните фактори се отчита с т.нар. „тегловни коефициенти“. Целта е за 

всеки от изследваните обекти да се  формират стойности на индикаторите – т. 

нар.индекси [12].  

 С помощта на индикаторният подход на база на анализи могат да се 

набелязват действия за усъвършенстване на дейността на всеки от оценяваните 
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обекти [13, 14]. Комплексните индикатори се използват за измерването на 

показатели, които се анализарат чрез много критерии [12]. Те могат да се 

използват по различни начини. Прилагането на тези показатели е сигнал за 

значението на статистическия инструмент [15]. Има три фактора, които 

определят значението на комплексният идникатор [15]: добра теоретична 

рамка; качествена информация; добра методология при изчисляването му.  

 Прилагането на индикаторният подход е широко приложим и в България. 

Така например Димков [16] го формулира и прилага като „Комплексен 

индикатор за изпълнението на административно обслужване“. Същият автор 

го прилага и при оценяване на качеството на обслужване при предоставяне на 

технологично базирани услуги, като формулира два комплексни индикатора: 

„Правила за поведение на организациите при предоставяне на технологично 

базирано обслужване“ и „Система за боравене с рекламации“ [12]. 

 В сферата на телекомуникациите в България индикаторният подход също е 

използван. Така например Иванова го прилага [17] за оценка на възприеманото 

от индивидуални потребители качество на обслужване на оператори в 

мобилните комуникации авторът формира комплексен индикатор „Качество 

на обслужване“, включващ: „Резултати от обслужването”, „Процес на 

обслужване” и „Среда на обслужване” . 

 Може да се твърди, че индикаторният подход е подходящ да се използва за 

оценяване на удовлетвореността от потреблението на телекомуникационни 

услуги на ключови клиенти. 

 За целите на настоящата методика авторът дефинира „Комплексен 

индикатор за оценка на удовлетвореността от потреблението на 

телекомуникационни услуги на ключови клиенти“.  

 Най-често комплексният индикатор е от вида [12, 13, 14, 15]: 

,     (2) 

където:  е c-тия комплексен индикатор за оценка на удовлетвореността на 

ключови клиенти на ТкУ, c = 1 . C - брой индикатори; 

 - специализиран индикатор за оценка на удовлетвореността за U-тия 

фактор;  - тегловен коефициент; , . 

Тегловните коефициенти w се изчисляват по правилото на Борда чрез 

допитване до експерти в областта на телекомуникационни услуги. Всеки един 

от тях е специализиран в съответните процеси по предоставянето им. Те 

ранжират по важност трите наименования на специализираните индикатори 

(„Предпродажба на телекомуникационни услуги”, „Предоставяне и 

експлоатация на телекомуникационни услуги”, „Следпродажба на 

телекомуникационни услуги”). 
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Накратко във формулата ще бъдат формулирани като I етап, II етап и III 

етап. 

Тегловните коефициенти се изчисляват чрез нормализиране по формулата: 

 ,     (3) 

където: wi е тегловия коефициент на i – тия показател,  - получени точки на 

i – тия показател, N - брой на ранжираните показатели (в конкретния случай са 

3) 

„Комплексен индикатор за оценка на удовлетвореността на ключови 

клиенти на телекомуникационни услуги“, се състои от три 

специализирани индикатора:  - Специализиран индикатор 

„Предпродажба на телекомуникационни услуги”; - Специализиран 

индикатор „Предоставяне и експлоатация на телекомуникационни услуги“;  

 - Специализиран индикатор „Следпродажба на телекомуникационни 

услуги“ 

 Комплексният индикатор ще добие следния вид: 

 (5) 

Изборът на трите комплексни индикатора не е случаен. Цели се на базата 

на тяхното получаване, намиране на слабите страни за един 

телекомуникационен оператор във всеки един от етапите при предоставяне на 

телекомуникационни услуги на ключови бизнес клиенти, които 

састратегически важните клиенти за един доставчик на услуги. 

 Специализиран индикатор „Предпродажба на услуги“ включва два 

базови индикатора:  - базов индикатор „Качество на предоставяната 

информация“ и  - базов индикатор „Качество на обслужване“ 

 „Качество на предоставяната информация“ – това е информацията, 

свързана с  дефиниране и специфициране на желаните от бизнес клиента 

услуги, както и тяхното проектиране. Обхваща няколко основни направления: 

информация относно възможни варианти за технически решения/услуги 

според зададените изисквания на клиента; представяне на необходимите 

разходи за съответните услуги; представяне на компромисите между цена за 

съответната услуга и разходите за нея; представяне на предимствата и 

недостатъците при потреблението на съответната услуга; информация, 

свързана със сроковете на предоставяне, финансови и технически условия, 

свързани с желаната услуга. 

 „Качество на обслужващият персонал“ включва: компетентност и пълна 

информираност за изискванията на клиента; бързо и адекватно анализиране 
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изискванията на клиента; притежаване на необходимите знания и 

компетенции да отговори на всички възникнали въпроси относно желаните 

услуги; своевременно да комуникира за настъпили промени в процесите и 

процедурите, свързани с проектиране и предоставяне на съответните 

телекомуникационни услуги; добра координация между двете страни; участие 

на клинта при идентифициране и изготвяне на сценарии, с които да бъдат 

изпълнени изискванията на клиента; учтивост, уважение и приятелско 

отношение с клиента. 

 Базовите индикатори, чрез които се оценява специализиран индикатор 

„Предпродажба на телекомуникационни услуги“  се пресмятат по формулата: 

      (6) 

 Специализираният индикатор се изчислява по формулата: 

     (7) 

 Чрез този индикатор се отчита, готовността и възможността на 

телекомуникационният оператор да предложи услугите, които съответния 

ключов  клиент желае да потребява. Дава се отговор навъпросите? 

- Правилно ли е дефинирана последователността от взаимносвързаните 

дейности, свързани с този етап? 

-  Правилна ли е създадената организация, връзката между ангажираните 

отдели, комуникация, координация между тях? 

- Правилна ли е стратегията за взаимовръзката между оператора и клиента? 

Специализиран индикатор „Предоставяне и експлоатация на 

телекомуникационни услуги“ включва следните базови индикатора:  

- базов индикатор „Технологично време за предоставяне на 

телекомуникационни услуги“;  - базов индикатор „Наличност на услугите“; 

 - базов индикатор „Надеждност на услугите“;-  - базов индикатор 

„Време за отстраняване на възникнали проблеми“;  - базов индикатор 

„Качество на обслужващият персонал“. 

 „Технологично време за предоставяне на услуги“ – предоставяне на 

телекомуникационните услуги в договорения срок според предварителните 

изисквания и специфики на клиента. 

 „Наличност на услугите“ - наличност на телекомуникационните услуги 

е свързана с техническите характеристики на телекомуникационна система. 

Основните характеристики са – брой прекъсвания, достъп до мрежата, 

наличието или липсата на резервираност на системата (при отказ на 

телекомуникационната мрежа, има ли резервен вариант за получаване на 
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съответната услуга, като в повечето случаи, това се изисква от самият клиент 

при заявяване на желаните услуги, и е необходимо допълнително заплащане 

за това).  

 „Надеждност на услугите“ – свързана е с точност при таксуване 

(например при провеждане на телефонни разговори); услугата е 

леснодостъпна по телефона (линиите не са заети и потребителите не чакат); 

поверителност на информацията за клиента. 

 „Време за отстраняване на възникнали проблеми“ – включва: 

отстраняване на възникнал технически проблем според договорените срокове 

(реакцията от страна на оператора е максимално бърза) и гарантиране на 

клиентът, че проблема ще бъде отстранен. 

 „Качество на обслужващият персонал“ – включва: своевременно 

информиране на клиента за настъпили промени в процесите и процедурите с 

цел ефективно и коректно предоставяне на телекомуникационната услуга; 

представителят на телекомуникационния оператор притежава необходимите 

знания и компетенции да отговори на всички възникнали въпроси относно 

потребяваните услуги; учтивост, уважение и приятелство с представителят на 

телекомуникационният оператор; добра комуникация и координация. 

Базовите индикатори се изчисляват като се използва формула 6. 

Специализираният индикатор „Предоставяне и експлоатация на 

телекомуникационни услуги“ се изчислява по формулата: 

 

 (8) 

Специализиран индикатор „Следпродажба на телекомуникационни 

услуги“ включва следните базови индикатора:  - базов индикатор 

„Качество на предоставяната информация“;  - базов индикатор „Качество 

на обслужване“. 

 „Качество на предоставяната информация“ – включва информираност 

относно възможностите за подобряване и надграждане на услугите, които 

използва клиента; информираност относно по-добри ценови предложения за 

потребяваните услуги. 

 „Качество на обслужващият персонал“ – включва: бързина и 

адекватност при обработката на направени рекламации от страна на клиента; 

информираност относно развитието на клиента и при необходимост го 

ресегментира в друг бизнес сегмент; коректност и информираност от страна 

на телекомуникационният представител за решенията на телеком доставчика, 

които имат пряко отношение към клиента; индивидуален подход на 

обслужване. 

Специализираният индикатор „Следпродажба на услуги на 

телекомуникационни услуги“ се изчислява по формулата: 

25252424232322222121 .... WIWIWIWIWII
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     (9) 

 Този индикатор дефинира степента на  готовност и инициативата от страна 

на оператора да прави предложения на организациите за нови услуги и/или 

допълнителни възможности при потреблението им, както и нови или 

подобрени ценови предложения. 

Комплексният индикатор за предоставяне на телекомуникационни услуги 

се получва като се сумират всички специализирани индикатори със 

съставящите ги базови индикатори по следната формула: 

  (10) 

Етап 6. Обработка, анализ и интерпретация на резултатите от 

изследването 

Обработката на акумулираната първична и вторична информация от 

проведените проучвания е осъществена с помощта на следните софтуерни 

продукти: Microsoft Exell 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft Access, IBM 

SPSS. 

 Въз основа на проведеното изследване, както и резултатите от направените 

изчисления на комплексният индикатор се установява кои са силните и слаби 

страни на даден телекомуникационен оператор във всеки един от етапите по 

предоставяне на услуги  на ключови клиенти, както и нивото на тяхната 

удовлетвореност  

Етап 7. Формулиране на изводи и препоръки  

Доставчиците на телекомуникационни услуги все повече акцентират на 

изграждане и поддържане на специфични взаимоотношения с избрани 

клиенти, т.е. целят изграждане на отношения, а не на сделки. Анализът на 

потребностите на организацията и правилното разбиране на клиента са ключът 

към успеха на всеки един оператор на услуги. 

Правилната комуникация, своевременно решаване на възникнали 

конфликти между двете страни,  идентифицирането на факторите, които 

влияят на различните видове бизнес потребители са част от инструментите за 

повишаване на удовлетвореността на ключовите клиенти за една организация. 

Нейното периодичното оценяване, както и непрекъснатия стремеж от страна 

на телекомите за нейното повишаване, води до превръщането на 

съществуващите клиенти в лоялни.  

 

3. Заключение 

В настоящата разработка се представя методически подход за 

идентифициране на факторите, които влияят върху удовлетвореността на 

бизнес клиенти от потреблението на телекомуникационни услуги. Предложена 

е методика за изследване и оценяване удовлетвореността на ключови бизнес 

32323131 .WIWII
етапIII
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клиенти на телекомуникационни услуги, която в бъдеще може да се 

усъвършенства и доразвие, за да се предложи подобна такава за всички бизнес 

клиенти на телекомуникационни услуги. 
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Abstract. The difference in the profile of tourists visiting Bulgarian and Greek seaside resorts 

is based on research conducted among 3250 tourists in three bulgarian and three Greek seaside 

destinations. Demand for Greek differentiated and focused tourism products is for tourists 

with high social status, sustainable financial opportunities and higher requirements for quality 

and service. Offering of the cheap and mass bulgarian seaside tourism is aimed at target 

contingent on a  limited budget and lowered expectations related to key elements of the 

tourism product as infrastructure, accessibility, hygiene, personal attention to guests, 

sustainability and compliance with eco standards. 

Keywords: Profile of the Tourists, Destinations, Bulgaria, Greece, Seaside Resorts.   

 

1. Въведение 

На фона на нарастващите прояви на тероризъм, бежанска криза и отлив от 

традиционно търсени дестинации като Турция, Тунис, Египет, броят на 

туристическите пътувания през 2015 година бележи нов рекорд с реализирани 

1,18 милиарда туристически пътувания [5]. Всъщност вече шеста година 

поред, развитието на световния туризъм е обусловено от близо 4-процентен 

годишен ръст в броя на туристите, базиран върху нарастващата потребност от 

рекреация и завишени потребителски изисквания към туристическите 

продукти и дестинациите. 

Ръстът по отношение на туристопотока безспорно е свързан, както с 

промяна в профила на туристите, посещаващи дестинациите, така и с 

преструктуриране на основните параметри на туристическото предлагане. 

След реализирания туристически ръст от 4,4% през 2015 година в сравнение с 

2014 година, очакванията на Световната организация по туризъм са за нов 4% 

ръст в международните пътувания през 2016 година.  

Тази прогноза, както и обусловените нови реалности и предизвикателства 

в развитието на световния туризъм, налагат извода, че предприемащите 

туристически пътувания имат гъвкав и динамичен профил, променящ се 

съобразно спецификата на глобалната среда и конкретните условия в 



318 

 

дестинациите. Това налага изследването и анализирането на основните 

характеристики на туристите в дестинациите и синтезирането на качествено 

нови туристически продукти, задоволяващи изискванията на все по-

взискателното туристическо търсене. 

В хода на глобалната надпревара за туристи, конкуренцията в Балканския 

регион е провокирана от предлагането на Гърция, Турция и България на 

морски рекреационни туристически продукти.  

Серията от терористични атаки, проблемите с бежанската вълна и 

влошените международни отношения между Анкара и Москва обуславят през 

2016 година очакван спад в туристическата посещаемост на турските all 

inclusive курорти. Лидерството на Турция на глабалния туристически пазар за 

първи път през тази година е поставено под риск и са налице сериозни 

предпоставки гръцките дестинации да изпреварят турските по отношение на 

туристопоток и приходи. 

 Ценовото лидерство на България на европейския туристически пазар е 

неразривно свързано и с профила на туристите. На фона на очертаващият се 

туристически отлив от Турция, надпреварата сред морските дестинации в 

Балканския регион се очертава между гръцкото и българското туристическо 

предлагане. Именно това налага и изследването и анализа на профила на 

туристите, посещаващи двете държави с цел морска рекреация. 

 

2. Основни характеристики на туристическия контингент, търсещ 

морски рекреационен туризъм 
Основни характеристики на туристическия контингент са неговият брой и 

структура, която формира неговите потребности и реално туристическо 

поведение, свързано с избора на дадена туристическа дестинация [1, 2]. 

Следователно туристическият контенгент, търсещ на глобалния пазар морски 

туристически продукти, се определя от релацията „рекреационно-

туристически потребности - рекреационно поведение”.  

Морският туризъм има за цел възстановяването, укрепването и 

благоприятното развитие на здравословното състояние и психо-физическите 

сили на туристите, почивката и отдиха от ежедневните задължения и 

занимания, удовлетворяването на развлекателни, опознавателни, 

професионални, делови, обществени и бизнес потребности чрез използването 

на основните летни туристически ресурси (море, слънце, пясък). Морските 

туристически дестинации задоволяват, както определена комплексна или 

специфична, така и дадена първична или вторична необходимост от рекреация. 

Туристическите потребности се определят от няколко основни групи 

фактори: 

 икономически – влияят се от обективната икономическа ситуация в 

изпращащата и посрещащата туристите държава; 
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 социални – свързани са с жизнен стандарт, условия на живот, 

образователен ценз, наличие на свободно време у потенциалните 

туристи и със социалния и жизнен статус на местната общност; 

 екологични – дефинирани са от стандарти за опазване на околната 

среда, от възможностите за развитие на зелени, екологично чисти или 

бутикови дестинации, от наличието на плажни ивици, притежаващи 

син флаг; 

 сезонни – определящи за тях са метерологичните условия, климата и 

вида на туризма. 

Същевременно обаче туристическите потребности и стилът на живот 

определят активността на туристите по време на престоя в морските 

дестинации. На тази основа лятната рекреация може да бъде [6]: 

 подчинена на освобождаването от стреса на ежедневието и на отдиха 

в приятна и спокойна или уединена обстановка; 

 свързана с физическото и психическо възстановяване на здравето, 

както и с лечение; 

 осъществена в природата и съпроводена с двигателна активност или 

изпълнена със спортни занимания; 

 обусловена от приключения, силни усещания, съпроводени с риск и 

нетрадиционност; 

 наситена с удоволствия и наслаждения; 

 задоволяваща културни, научни и познавателни интереси. 

Стилът на живот се явява определящ, особенно през последните години, 

по отношение на все по-силно изразеното диференциране на туристическия 

контингент според вида на настаняването: 

 бутиково настаняване; 

 all inclusive настаняване; 

 half board настаняване; 

 настаняване от типа нощувка и закуска (ВВ). 

Множество фактори определят рекреационното поведение на 

туристическият контингент. Най-осезаемо въздействие върху рекреационното 

поведение оказва взаимодействието между обективните (свързани със 

средата) и субективните (произтичащи от личността на туриста) фактори. 

Свързаните със средата фактори са определящи по отношение на два 

пространствени аспекта – обичайната среда на туристите и средата на 

дестинацията.  

Именно в обичайната среда влияние върху рекреационните потребности и 

поведение оказват универсални фактори като политика, икономика, културно-

историческо наследство, степен на опазване на околната среда и 

диференциращи фактори като социално-икономически и демографски 

характеристики на туристите. Съвкупността от тези фактори в тяхната взаимна 

обусловеност формират предпочитаната от туристическия контингент в 
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определена дестинация функционална, социална, темпорална и 

пространствена структура на морската рекреация. 

На база направения преглед на факторите, които определят релацията 

„рекреационно-туристически потребности - рекреационно поведение” се 

извеждат и основните характеристики на туристическия контингент, търсещ 

морска рекреация: 

 величина и обхват на туристопотока; 

 състав на туристите; 

 предпочитание към вид туризъм, туристическа дейност, дестинация, 

настаняване, транспорт; 

 мобилност, определена от честотата и интензитета на пътуванията в 

рамките на една календарна година; 

 динамичност по отношение на туристически потребности; 

 сезонност на посещенията. 

 

3.  Методология на изследването на профила на туристите, посещаващи 

българските и гръцките морски туристически дестинации 

Настоящата методологична рамка за изследване профила на туристите, 

посещаващи българските и гръцките морски туристически дестинации е 

базирана на:  

 събиране, обработка и анализ на стратегическа статистическа 

информация; 

 проведено собствено проучване сред 3250 български и чуждестранни 

туристи – посетители в шест български и гръцки морски курорта в 

периода април 2015 година – октомври 2015 година; 

 синтез на система от показатели, определящи профила на туристите; 

 генериране на профил на туристите, практикуващи морски туризъм в 

България и Гърция.  

За анализирането на профила на туристите в морските дестинации на 

България и Гърция се синтезира следната система от показатели: 

 брой туристи в съответната държава; 

 ръст/спад на туристите в морските дестинации; 

 среден престой; 

 среден разход на един турист;  

 националност на туристите; 

 възраст; 

 пол; 

 образование; 

 доходи; 

 цел на пътуването. 

Броят на туристическите посещения е определен съгласно данните на 

Световната организация по туризъм, а ръстът е изчислен на базата на 
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съпоставката между туристопотока в морските дестинации на двете държави 

съответно през 2014 и 2015 година. 

Средният престой на туристите е съотношение между броя реализирани 

нощувки в определен времеви период и броя на туристите, посетили 

съответната дестинация в същия времеви интервал, а средният разход на един 

турист се изчислява като частно между реализирания разход в дестинацията 

от всички туристи през определен календарен период и броя на туристите, 

които са я посетили в същия календарен отрязък. 

Посредством анкетно проучване е събрана, анализирана и синтезирана 

информация относно националността на туристите, посетили съответните 

дестинации, тяхната полова и възрастова структура, социален и образователен 

ценз.  

Целтите на туристическото пътуване и предпочитания вид туризъм се 

определят отново на база на анкетното проучване, реализирано на терен в три 

български и три гръцки морски дестинации.  

Анкетното проучване е проведено в българските курорти Албена, Златни 

пясъци и Свети Свети Константин и Елена и в гръцките островни дестинации 

Тасос, Кос, Родос. Анкетирани са 1550 туристи в Гърция, от които 510 българи 

и 1700 – в България, от които 700 българи.  

 

4.  Профил на туристите, посещаващи морските курорти на България и 

Гърция  
Общата статистическа информация сочи, че след като през 2014 година 

Гърция е обявена за най-интересна европейска дестинация, то през 2015 

година тя реализира рекордните 26 милиона туристи, а туризмът, въпреки 

кризата, заема 20% от БВП на страната [3]. Същевременно през 2015 година 

България е посетена от 7,1 милиона чуждестранни туристи, а делът на туризма 

е 14% от БВП [4]. Ръстът по отношение броя на туристите в морските 

дестинации на Гърция през 2015 година е около 7% в сравнение с 

реализирания туристопоток през 2014 година, а чуждустранните посещения в 

изследваните дестинации са нарастнали с близо 8%. Около 5% е понижението 

на туристите, посетили през 2015 година български морски рекреационен 

курорт при база за сравнение 2014 година.  

Налице е и спад от 3% в посещенията на чуждестранни туристи в 

изследваните три български морски дестинации. Обусловената само от тези 

показатели тенденция е неблагоприятна за развитието на българския морски 

туризъм и дава сериозно основание да се генерира извода, че българския летен 

туристически продукт не е атрактивен и конкурентоспособен на глобалния 

туристически пазар. 

Средният престой на туристите в българските морски дестинации е 5 дни, 

а в гръцките – 7. Българските туристи, летуващи по Черноморието, се 

възползват приоритетно от уйкендите и празничните дни, докато прави 
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впечатление, че гръцките туристи, посещаващи местна морска дестинация 

планират пътуването си за времеви период средно от 5 дни. 

Решението за почивка е ценово ориентирано и това е устойчива във 

времето тенденция. Средният разход, който един турист реализира в българска 

морска дестинация възлиза на 389 евро, докато средният разход, реализиран 

от един турист в гръцки морски рекреационен курорт е 604 евро. 

Сравнителният приходен анализ между българските и гръцките морски 

дестинации показва, че гръцките туристически центрове привличат над една 

трета повече приходи от един турист, в сравнение с тези в България. Този 

показател може да индикира две тенденции – българските морски курорти са 

посещавани от не особенно платежоспособни туристи или атрактивността на 

българския туристически продукт не предразполага туриста да генерира 

разходи с оглед набавянето на туристическо благо. 

Над 75% от туристите, посещаващи гръцки морски дестинации, 

предплащат туристическия си пакет, докато едва около 47% от пътуващите в 

български летни курорти, предимно чужденци, плащат предварително 

заявената от тях почивка. Българските туристи се възползвата предимно от 

възможността да направят резервация извън сезона или „в последната 

минута”. 

Разработеното и проведено от автора анкетно проучване сочи, че най-

многобройни в българските летни курорти са туристите от Румъния (около 

37%), следвани от полските (около 10%) и молдовските (около 5%) туристи. 

Това показва, че България е загубила традиционни пазари като руския и 

немския, от които намалението на туристопотока варира съответно между 23% 

- 27% и 10% - 13%.  

За разлика от българските морски дестинации, гръцките привличат 

предимно немски (около 27%) и английски (около 20%) туристи, като 

българите (около 7%) са третия емитивен пазар за гръцкия туристически 

отрасъл.  

На фона на тези данни, съществена е откроената вече тенденция през 2016 

година над 2 милиона руснаци да заменят турския all inclusive с гръцки 

туристически пакет, като най-силен интерес руснаците проявяват към 

островите Крит, Санторини, Миконос, Корфу и Родос, към религиозния и 

културния туризъм, шопинга и развлеченията. Профилът на руските туристи, 

посетили през 2015 година изследваните три гръцки дестинации, показва че 

около 50% от тях плащат около 200 евро за посещение на археологически 

паметници, около 500 евро – за развлечения и около 2000 евро – за шопинг. 

Това означава, че пътуващите в Гърция руски туристи са платежоспособни и 

тяхното посещение стимулира не само гръцкия туризъм, но и други 

икономически отрасли в южната ни съседка.  

Профилът на туристите, посещаващи изследваните три български морски 

курорта показва, че в разгара на сезона преобладават туристите в активна 

възраст (20 – 50 години), докато в месеците извън активния сезон – хората от 
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третата възраст. Около 30% от чуждестранните туристи и около 15% от 

българите, почиващи у нас работят на ръководни позиции, а по отношение на 

образователен ценз – 62% от чужденците и 57% от българите са с висше 

образование. Възрастовата структура на туристопотока в изследваните гръцки 

морски курорти варира между 18 – 60 години, като 46% са висшистите. И в 

шестте изследвани морски дестинации е налице полов баланс и относителна 

равнопоставеност между туристите - мъже и туристите – жени. 

Средно около 1,5% от месечните доходи на чуждестранните туристи и 

около 58% от месечните приходи на българските туристи струва почивката в 

българска морска дестинация. Средно по около 40% от месечните си 

постъпления оставят международните туристи в гръцките морски дестинации.  

Налице са качествени различия по отношение платежоспособността на 

туристическия контингент, посещаващ двете балкански държави. 

Същевременно обаче са налице и съществени различия в качествените 

характеристики на предоставяния морски туристически продукт в България и 

Гърция: 

 в българските морски дестинации преобладават четири и пет 

звездните хотели, а в гръцките – три и четири звездните хотели; 

 в българските летни курорти се предлагат основно all inclusive-

туристически пакети, докато в гръцките – настаняването е предимно 

ВВ, което дава възможност за развитие на кулинарен туризъм, 

стимулиращ ресторантьорския бизнес в южната ни съседка; 

 в местата за настаняване в България броят на предоставяните 

допълнителни услуги (СПА, балнеология, таласотерапия, сауна) е по-

голям в сравнение с местата за настаняване в Гърция; 

 по българските плажове чадър и шезлонг за един турист възлиза 

средно на 18 лева, а по гръцките – безплатно.   

В България предлаганият туристически продукт е предимно масов. 

Налице са диверсифицирани туристически продукти, съчетаващи масов със 

специализиран туризъм, като най-често практикуван е масовия морски 

туризъм, в който са интегрирани елементи на културно-познавателен, 

кулинарен, СПА или балнеологичен туризъм.  

Целта на пътуващите у нас през летните месеци туристи е предимно 

почивка и възстановяване. 

В Гърция развиваният в последните години туристически продукт 

основно е ориентиран към стратегиите за диференциация и фокусиране, тъй 

като all inclusive-хотелите от 2015 година са подложени на по-високи данъчни 

ставки. Гърция е позиционирана на глобалния туристически пазар не само като 

топ-дестинация, но и като дестинация от висок клас по отношение количество 

на предлагания туристически продукт и добавена стойност.  

Именно затова гръцките морски дестинации носят уникална продуктова 

полза за посетителите си, чрез която издигат и поддържат състояние „статус” 

– лидерство на международния туристически пазар.                                                                                                                                              
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Удовлетвореността на почиващите през лятото в България и Гърция 

туристи е висока и устойчива и се генерират нагласи за повторни посещения и 

лоялност към дестинациите. Не бива да се пренебрегва обстоятелството обаче, 

че туристическият контенгент, избиращ българска или гръцка морска 

дестинация се отличава по националност, платежоспособност, жизнен 

стандарт, образователен и социален статус, което обуславя финансово 

стабилна целева аудитория за гръцкия летен туризъм, характеризираща се със 

завишени изисквания по отношение на качество и обслужване и целеви пазар 

за българския морски туризъм, базиран на не особенно стабилен в парично 

отношение туристически контингент, търсещ масови и евтини туристически 

пакети.  

Факторите, които водят до висока удовлетвореност у туристите са 

природните и антропогенните туристически ресурси на дестинациите, като 

особен акцент туристите поставят върху чистотата на въздуха, водата, 

плажните ивици и природата, културно-познавателните забележителности, 

местната кухня, настаняването, отношението на местната общност и 

сигурността. Основни показатели за оценка на дестинациите са чистотата, 

качеството на местата за настаняване и заведенията за хранене, обслужването, 

инфраструктурата и суперструктурата.  

Неудовлетвореността на туристите, посещаващи морските курорти на 

България е свързана с лошите пътища, не особенно доброто обслужване и 

отношение, недостатъчната хигиена, липсата на достъпност за хора с 

увреждания. Недоверието към гръцките морски дестинации произтича от 

несигурната икономическа ситуация в страната. Най-силното конкурентно 

предимство на българския летен туризъм са ниските цени, а на гръцкия - 

чистотата и устойчивото развитие на дестинациите. 

 

4. Заключение 

Гръцкият морски туристически продукт се е наложил на глобалния 

туристически пазар със своя бранд и уникалност, а българският летен туризъм 

не може да разчита в глобалната туристическа надпревара на позитивен имидж 

и силни конкурентни предимства. Нещо повече – България изостава от вече 

ясно очертали се пазарни тенденции в морския туризъм като отстъпа от all 

inclusive предлагането и преорентирането към феномена „индивидуализиране” 

на почивката, който в отговор на изменените модели на търсене и почивка, в 

дългосрочна перспектива ще променя и подхода към потребителите.  

Масовият български морски туризъм няма как да бъде равностоен 

конкурент на все по-силно диференцирания и фокусиран гръцки летен 

туристически продукт.  

Именно на основата на ключовите характеристики на дестинациите в 

двете страни може да се търсят и ключовите различия в профила на туристите, 

които ги посещават.  
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Шанс за българския морски туризъм през 2016 година е кризата с 

миграннтите, която сериозно засегна южната ни съседка. Това се отразява 

негативно и на туристическия имидж на Гърция като привлекателна морска 

дестинация. Имайки предвид обаче направеното проучване и анализ на 

профила на туристите, посещаващи морските курорти на България и Гърция, 

може да се обобщи, че нашата страна няма готовност да отговори на 

туристическите потребности с продукт, какъвто се предлага на пътуващите в 

Гърция туристи. 
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Abstract. This paper aims at evaluating the courier services quality in Bulgaria. The 

theoretical model is tasted on data collected through an online questionnaire survey of 423 

individual customers of courier services in Bulgaria. The results provide an explicit answer to 

the question which are the most important factors that determine the quality of courier 

services. 
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1. Въведение 

От средата на 80-те години на ХХ век, качеството на услугите е 

приоритетна тема в научните изследвания по операционен мениджмънт, 

маркетинг и логистика, успоредно с изследванията по отношение на измерване 

на качеството, управление на качеството и потребителската удовлетвореност 

[1, 2]. 

В теорията на операционния мениджмънт, качеството на услугите е един 

от най-обсъжданите проблеми през последните няколко десетилетия. 

Съвременните пазарни условия поставят нови изисквания пред организациите, 

предоставящи услуги. В тази връзка качеството е един от решаващите фактори 

за повишаване на тяхната конкурентоспособност. 

На пазара на куриерски услуги в България през последните години се 

наблюдава устойчива тенденция на нарастване на реализираните от тях 

приходи и броя на регистрираните оператори. В същото време се наблюдава 

продължаващо преразпределение на пазарните дялове и развитие на 

конкуренцията [3]. 
Във връзка с разсъжденията по-горе целта на настоящата разработка 

е да се оцени качеството на предоставяните на територията на страната 

куриерски услуги. За постигане на целта са поставени следните задачи: (1) да 

се направи оценка на качеството на предоставяните куриерски услуги на 

основата на проведено емпирично проучване; (2) да се предложат насоки за 

повишаване на качеството на предлаганите куриерски услуги в страната. 
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2. Методика за оценка на качеството на куриерските услуги 

Предвид спецификата на куриерските услуги и ключовата роля на 

логистиката за конкурентноспособното развитие на куриерските оператори, в 

настоящата разработка за оценка на качеството на предоставяните на 

куриерски услуги на територията на България е приложен разширеният 

моделът Logistics Service Quality (LSQ). Значим принос за разработването на 

модела имат Mentzer, Bienstock, Flint, Bird и др. [4, 5, 6, 7, 8]. Авторите 

предлагат осем дименсии за оценка на качеството на логистичните услуги, а 

именно: (1) качество на предоставяната информация (IQ); (2) процедури по 

приемане и обработване на заявките (OP); (3) реакция на разминаванията с 

поетите ангажименти (OD); (4) качество на обслужващия персонал (PQ); (5) 

количествени ограничения при доставката на пратката (OQ); (6) навременност 

на доставката (TM); (7) прецизност на доставката (OA) и (8) условия на 

доставката (OC). 

Този модел дава на мениджърите и аналитиците надежден методически 

инструмент за анализ и оценка под формата на разработен въпросник. 

Прилагането на метода изисква разработването на анкетна карта, която се 

адаптира към особеностите на конкретната услуга. 

Въпросите в анкета са разделени на групи, които отчитат осемте групови 

показатели за качество на логистичните услуги. При разработването на 

анкетната карта са използвани т.нар. „айтъмни скали“ (item scale), като са 

използвани критериите (показателите) на модела LSQ. Всеки един критерий се 

разделя на 2, 3 или 4 подкритерия (общо 24), адаптирани към куриерските 

услуги и куриерските оператори. 

Разширеният LSQ модел предполага оценката на качеството на 

куриерските услуги да се направи чрез измерване на зависимостта между 

възприятията за куриерската услуга след нейното получаване и 

очакванията за нея преди получаването ѝ. Използваната анкетна карта се 

състой от три блока. В първите два блока респондентите оценяват по 24 

твърдения как би трябвало да изглежда конкретната услуга и как на практика 

се извършва тя. В блок три се определя значимостта на всеки от осемте 

критерия. Разгледани са 24 променливи (подкритерии) в частност „очаквания“ 

и 24 променливи (подкритерии) в частност „възприятия“. Отговорите на 

въпросите се дават по седемстепенна скала на Ликерт, като „1“ е напълно 

несъгласен, а „7“ – напълно съгласен. 

Получените оценки от анкетите по групи се осредняват с отчитане на 

значимостта на груповите показатели, които са приоритетни за клиентите чрез 

третия блок на анкета, което дава комплексния показател за качеството на 

куриерските услуги. 

При всяка от променливите се отчита частният индекс на качеството 

(МLSQ) - разликата между възприятието и очакваното ниво на услугата: 

МLSQi = Pi – Ei,    (1) 
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където: Pi – възприеманото качество на услугата; 

Ei – очакваното качество на услугата. 

Изчислява се средната стойност на груповия показател за качество: 

m

LSQ
LSQ

i

k


 ,     (2) 

където: m приема стойности 2, 3 или 4 в зависимост от групата. 

Изчислява се претеглена стойност на груповия показател като: 

kkj WLSQLSQ  ,    (3) 

където: Wk е определената от j-тия респондент значимост на групата. 

Получените значения се осредняват и се изчислява общия индекс на 

качеството LSQI (Logistics Service Quality Index), отразяващ съотношението на 

възприеманото качество към очакваното качество на куриерската услуга. 
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където: n е броят на групите показатели. 

За високо качество на предоставяната услуга свидетелстват 

неотрицателното значение на LSQI (възприеманото качество на получената 

услуга се оценява не по-ниско от очакваното). Положително значение на 

общия LSQI означава високо качество на предоставяната услуга. 

Отрицателното значение на общия LSQI – некачествена услуга. 

Обект на изследване в настоящата разработка са индивидуалните 

потребители на куриерски услуги на територията на България. 

Предмет на изследването са очакванията и възприятията на 

потребителите за качеството на предлаганите куриерски услуги от 

регистрираните оператори в страната. 

Към началото на месец Март 2016 г. населението на България, по данни 

на Националния статистически институт, е N=7066666 души. Според апарата 

на математическата статистика при ниво на значимост α=0,05 и пределно 

допустима грешка ε=0,05 минималният обем на извадката трябва да бъде 384 

души [9]. Броят на върнатите и валидни анкетни карти е 423. 

Методът за събиране на данни е структурирана онлайн анкета, 

администрирана чрез софтуерния продукт Survey Gizmo. 

 

3. Качество на предоставяните в България куриерски услуги 

Получените резултати от емпиричното проучване на качеството на 

предоставяните на територията на България куриерски услуги са обобщени и 

интерпретирани както следва: 

Качество на предоставяната информация 
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Груповият показател за качество на предоставяната информация показва 

доколко индивидуалните потребители на куриерски услуги са доволни от 

начина на предоставяне на информация и комуникацията им с регистрираните 

оператори в страната. Стойността на груповия показател e LSQ1=-0,719 

(Таблица 1), което показва, че качеството на предоставяната от операторите 

информация е на по-ниско ниво от очакванията на потребителите. Най-голямо 

влияние върху очакванията на потребителите по този показател оказват 

яснотата и актуалността на информацията, и поддържането на комуникация с 

потребителите през целият процес на извършване на куриерската услуга. 

Качество на процедурите по подаване/приемане и обработка на 

заявките 

Груповият показател за качество на процедурите по подаване/приемане и 

обработка на поръчките показва доколко бързо и ефективно операторите 

примат и изпълняват заявките за куриер. Стойността на груповия показател е 

LSQ2=-0,574 (Таблица 2), което показва по-високи очаквания на 

потребителите. На основа на данните може да се твърди, че основният проблем 

на куриерските оператори по отношение на ефективността на заявките е 

неразбирането и трудността при изпълнението им от страна на потребителите. 

От друга страна потребителите са сравнително доволни от възможните 

алтернативни варианти за подаване на заявка. 

Таблица 1. Качество на предоставяната информация 

 

Таблица 2. Качество на процедурите по подаване/приемане 

и обработка на заявките 

 

Дескриптивна статистика (IQ) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Куриерският оператор (трябва да) осигурява лесен достъп 

до информация и алтернативни формати на 

предоставянето й 
5,801 1,495 6,390 1,104 -0,589 

Информацията, предоставяна от фирмата (трябва да) е 

точна, ясна, разбираема и актуална 
5,851 1,375 6,645 0,861 -0,794 

Операторът (трябва да) поддържа комуникация с 

клиентите си през целия процес на предоставяне на 

услугите 

5,121 1,746 5,894 1,342 -0,773 

LSQ1= -0,719 

Дескриптивна статистика (OP) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Процедурите по приемане на заявки за куриер (трябва да) 

са разбираеми и лесно изпълними за потребителите 
5,468 1,368 6,475 0,987 -1,007 

Заявките (трябва да) се приемат бързо и ефективно 6,071 1,26 6,596 0,744 -0,525 

Операторът (трябва да) предоставя възможност за избор на 

алтернативни варианти за подаване на заявки 
6,142 1,225 6,333 0,936 -0,191 

LSQ2= -0,574 
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Реакция на разминаванията с поетите ангажименти 

Груповият показател за реакцията на фирмата при възникване на 

несъответствие с поетите от нея ангажименти отразяват готовността на 

оператора да съдейства и възмезди справедливо клиентите си. Стойността на 

груповия показател (LSQ3=-0,683 Таблица 3) дава основание да се твърди, че 

качеството на обслужване по тази група показатели е по-ниско от очакванията 

на потребителите. Съществен принос в тази група има разрешаването на 

спорове във връзка с подадени рекламации и готовността на служителите да 

помагат при възникване на несъответствие. 

Таблица 3. Реакция на разминаванията с поетите ангажименти 

Качество на обслужващия персонал 

Груповият показател за качество на обслужващия персонал показва дали 

служителите обслужват клиентите бързо и ефективно, отразява тяхната 

готовност да помагат, тяхната компетентност, както и умението им да вдъхват 

доверие. Полученият резултат LSQ4=-0,626 (Таблица 4) е предпоставка да се 

твърди, че качеството на обслужване и по тази група показатели е по-ниско от 

очакванията на потребителите. Като основните причини за по-ниското 

качество са компетентността на служителите и недобрият подход към 

потребителите. 

Количествени ограничения при доставката на пратки (ограничения 

по отношение на максималното тегло и размерите на пратките) 

Груповият показател, свързан с количествените ограничения при 

доставката на пратките, отразява възможностите на куриерските оператори да 

посрещнат потребностите на своите клиенти при изпращане на големи 

количества и при изисквания за специфични условия на транспортиране. 

Резултатът LSQ5=+0,468 (Таблица 5) се получава само от положителни 

стойности на показателите в групата. Стойността на груповия показател дава 

основание да се твърди, че качеството на обслужване по тази група показатели 

надвишава очакванията на клиентите. Като основна причина за този резултат 

може да се посочи фактът, че индивидуалните потребители най-често 

изпращат документални пратки с тегло до 0,5 кг, следвани от колетни пратки 

с тарифно тегло до 1 кг. Едва 2,1% от анкетираните изпращат т.нар. тежки 

пратки с тегло над 20 кг. Количествените ограничения по отношение на 

Дескриптивна статистика (OD) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Операторът (трябва да) осигурява приемливо обезщетение 

при възникване на несъответствие с поетите ангажименти 
6,021 1,225 6,596 0,817 -0,575 

Рекламациите на потребителите (трябва да) се обработват и 

разрешават адекватно и в срок 
5,738 1,384 6,489 0,897 -0,751 

Служителите на куриерската фирма винаги (трябва да) са 

готови да помагат на клиентите при поява на 

несъответствия 

5,837 1,277 6,560 0,719 -0,723 

LSQ3= -0,683 
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теглото и размера на пакетите са свързани основно с международните 

куриерски услуги, които се ползват едва от 13,9% от индивидуалните 

потребители. Поради тази причина при тези показатели не може да се говори 

категорично за качество, превишаващо очакванията на потребителите. По-

скоро клиентите нямат формирани очаквания, в следствие на сравнително 

рядкото ползване на куриерски услуги, свързани с изпращането или 

получаването на големи количества. 

Таблица 4. Качество на обслужващия персонал 

Таблица 5. Количествени ограничения при доставката на пратки (ограничения 

по отношение на максималното тегло и размерите на пратките) 

Навременност на доставките 

Груповият показател за навременност на доставките показва готовността 

на регистрираните куриерски оператори в страната да осигурят доставката в 

съответствие с поетите ангажименти по отношение на времето и съобразно 

разстоянието, и специфичните условия на доставката, отразяващи 

изискванията на всеки клиент. Стойността LSQ6=+0,093 (Таблица 6) индикира, 

че очакванията на потребителите са надвишени. Числовата стойност на 

груповия показател е малка, което означава че качеството е по-скоро 

неутрално. 

 

 

 

 

 

Дескриптивна статистика (PQ) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Персоналът на куриерската фирма (трябва да) оказва 

услугите бързо и експедитивно 
5,915 1,281 6,567 0,718 -0,652 

Служителите на куриерската фирма винаги  (трябва да) са 

готови да помагат на клиентите 
5,957 1,135 6,506 0,848 -0,548 

Служителите на куриерската компания (трябва да) 

притежават компетентност да отговорят на всички въпроси, 

и вдъхват на клиентите доверие и увереност 

5,865 1,269 6,468 0,839 -0,603 

Служителите на фирмата (трябва да) възприемат желанията 

на клиентите като свои 
5,163 1,803 5,865 1,427 -0,702 

LSQ4= -0,626 

Дескриптивна статистика (OQ) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Количествените ограничения на оператора 

(минимално/максимално допустимо количество) (трябва да) 

отговарят на потребностите на клиентите 

6,059 0,817 5,910 1,344 0,149 

Куриерският оператор (трябва да) предлага алтернативни 

варианти за посрещане на нуждите на потребителите по 

отношение на изпращаното количество 

6,283 1,082 5,497 1,521 0,786 

LSQ5= 0,468 
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Таблица 6. Навременност на доставките 

Прецизност на доставките 

Груповият показател за прецизност на доставките отразява възможностите 

на куриерските оператори да доставят пратките съобразно поетите 

ангажименти и във вида на тяхното подаване (без липси, повреди, нарушаване 

цялостта на пратките). Това е показателят с най-висока регистрирана стойност 

на очакванията и най-ниска дисперсия, това означава че този показател е 

изключително важен за потребителите. Към тази група показатели се отнася и 

публичността на общите условия за ползване на куриерски услуги, както и 

точността и прецизността на издаваните от фирмата документи. Стойността на 

показателя LSQ7=-0,579 (Таблица 7) означава, че потребителите имат по-

високи очаквания по отношение на прецизността на доставките. На основание 

на данните може да се твърди, че потребителите често получават пратки, 

неотговарящи на вида им при тяхното подаване; съществува недостатъчна 

публичност на общите условия, регламентиращи правата и задълженията на 

потребителите; в издаваните от куриерските оператори документи се 

наблюдава допускане на грешки. 

Условия на доставката 

Груповият показател, отразяващ условията на доставката показва 

ангажираността на куриерските оператори с доставката на всяка пратка 

съобразно обявените параметри на услугата. Тук се включва и гарантиране на 

сигурността на пратките, конфиденциалността на информацията, както и 

възможностите за моделиране на услугата съобразно индивидуалните 

потребности на всеки клиент. Неговата стойност LSQ8=-0,319 (Таблица 8) 

отразява по-високи изисквания на клиентите към условията на доставка. На 

основание на резултатите може да се твърди, че куриерските оператори в 

страната спазват поетите си ангажименти по отношение на обявените 

параметри на услугата. В същото време се регистрират пропуски по отношение 

на сигурността на пратките и конфиденциалността на предоставената им 

информация. Потребителите регистрират и по-високи очаквания относно 

възможностите за промяна на услугата в зависимост от индивидуалните си 

предпочитания. 

 

 

Дескриптивна статистика (TM) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Куриерският оператор (трябва да) се ангажира с доставка 

на всяка пратка в срок 
6,194 1,091 6,156 1,473 0,038 

Времето за доставяне на пратките (трябва да) е адекватно 

на разстоянието и специфичните условия на доставка 
5,837 1,101 5,679 1,833 0,158 

Времето за подаване на заявките (трябва да) е съобразено с 

изискванията на потребителите 
5,870 1,484 5,787 1,300 0,083 

LSQ6= 0,093 



333 

 

Таблица 7. Прецизност на доставките 

Таблица 8. Условия на доставката 

Комплексен показател за качество 

След изчисляване на претеглените стойности на груповите показатели по 

зависимост 4 (Таблица 9) се преминава към изчисляване на Комплексния 

индекс за качество на куриерските услуги: 

 

 

 

На основа на получените резултати може да се твърди, че качеството на 

предлаганите в страната куриерски услуги е по-скоро неутрално с LSQIcs=-

0,050. 

Най-ниските коефициенти на качество са получени по критериите 

„Качество на предоставяната информация“ и „Реакция на разминаванията с 

поетите ангажименти“. Ниско качество на предлаганите услуги се 

регистрира и по показателите „Качество на обслужващия персонал“, 

„Прецизност на доставките“, „Качество на процедурите по 

подаване/приемани и обработване на доставките“ и „Условия на 

доставката“. Груповият показател, свързан с „Количествените ограничения 

при доставката на пратката“ е с положителна стойност, което дава 

основание да се твърди, че по отношения на този показател не е необходимо 

да се предприемат активни действия от страна на куриерските оператори. 

Показателят „Навременност на доставките“ регистрира „неутрално“ 

Дескриптивна статистика (OA) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Куриерският оператор (трябва да) доставя пратките в 

съответствие с договорените условия и във вида на тяхното 

подаване 

6,163 1,271 6,801 0,575 -0,638 

Куриерският оператор (трябва да) поставя действащите 

тарифи за услугите си и общите условия за тяхното 

ползване на достъпно и видно място 

6,000 1,239 6,582 0,801 -0,582 

Транспортните и финансови документи, издадени от 

куриерския оператор, (трябва да) са прецизно и коректно 

оформени 

6,050 1,182 6,567 0,757 -0,517 

LSQ7= -0,579 

Дескриптивна статистика (OC) 
Възприятия Очаквания 

LSQ 
М SD М SD 

Куриерският оператор (трябва да) доставя пратките в 

съответствие с обявените параметри на услугата 
6,241 1,025 6,206 1,159 0,035 

Фирмата (трябва да) гарантира конфиденциалността и 

сигурността на пратките, както и на предоставената й 

информация 

6,163 1,103 6,759 0,619 -0,596 

Фирмата (трябва да) има индивидуален подход на 

обслужване 
5,674 1,453 6,071 1,141 -0,397 

LSQ8= -0,319 

05,0
8

403,01








n

LSQ

LSQI

n

j

j

cs
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качество, т.е. очакванията на клиентите са изпълнени, но не може да се говори 

за превъзхождащо очакванията обслужване. 

Таблица 9. Претеглени стойности на груповите показатели 

k  LSQk Wk LSQj 

1 Качество на предоставяната информацията LSQ1 -0,719 0,163 -0,117 

2 
Качество на процедурите по подаване/приемане и 

обработка на заявките LSQ2 
-0,574 0,105 -0,060 

3 
Реакция на разминаванията с поетите ангажименти 

LSQ3 
-0,683 0,112 -0,076 

4 Качество на обслужващия персонал LSQ4 -0,626 0,117 -0,073 

5 
Количествени ограничения при доставката на 

пратки LSQ5 
0,468 0,088 0,041 

6 Навременност на доставките LSQ6 0,093 0,114 0,011 

7 Прецизност на доставките LSQ7 -0,579 0,121 -0,070 

8 Условия на доставката LSQ8 -0,319 0,180 -0,057 

 -0,403 

Насоки за подобряване на качеството на предоставяните куриерски 

услуги: 

(1) За подобряване на качеството на предоставяната информация е 

необходимо операторите да насочат вниманието си към инвестициите в 

информационни ресурси. Едно от решенията в тази насока би могло да бъде 

внедряването на CRM системи. 

(2) За подобряване на процедурите за разрешаване на спорове, при 

възникнали рекламации, куриерските оператори би следвало да насочат 

вниманието си към инвестиции в управленски стандарти, и по-конкретно към 

следните стандарти: ISO 9001:2008, ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003. 

(3) За подобряването на качеството на обслужващия персонал е 

необходимо предприемане на действия в посока инвестиции в обучение и 

повишаване на квалификацията на обслужващия персонал. 

(4) За да избегнат отлив на клиенти, куриерските оператори трябва да 

предприемат активни мерки за предотвратяване на повредите в получените 

пратки; по-голяма достъпност и яснота на информацията относно тарифите и 

общите условия за ползване на услуги; както и подобряване на прецизността и 

избягването на грешки при издаването на документи. 

(5) Един от основните проблеми на куриерските оператори са 

процедурите по приемане на заявките. Според потребителите те са 

неразбираеми и трудно изпълними. За целта е необходимо предприемане на 

спешни активни действия от страна на операторите в посока опростяване на 

процеса по приемане на заявки. 

(6) За подобряване на сигурността и надеждността на пратките, и на 

информацията е нужен комплексен подход при защитата както на 

инфраструктурата, както и отделните и елементи в компанията. Едно от 
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решенията в тази насока са стандартите за сигурност като например: TAPA FSR 

Class A Facility, ISO 27001 и ISO 28000. 

 

4. Заключение  

В заключение могат да се формулират следните основни изводи: 

(1) На основа на получените резултати може да се твърди, че качеството 

на предлаганите в страната куриерски услуги е неутрално (LSQIcs=-0,050). 

(2) Най-ниски стойности на коефициентите на качество са получени по 

показателите „Качество на предоставяната информация“ и „Реакция на 

разминаванията с поетите ангажименти“, „Качество на обслужващия 

персонал“, „Прецизност на доставките“, „Качество на процедурите по 

подаване/приемани и обработване на доставките“ и „Условия на 

доставката“. 

(3) Предложени са конкретни мерки за подобряване на качеството на 

предоставяните на територията на страната куриерски услуги по всеки един от 

показателите с регистрирана отрицателна стойност. 
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Abstract. Тhe current market conditions have led to the increased role of the marketing 

channel and have enhanced greatly the coordination of all of the participants in it. From 

today's retailers is required not only to have a significant theoretical knowledge, but also to 

prosses practical skills to promote more actively the effective use of the opportunities, offered 

by the merchandising as a specific sales process. In order to be successful this process needs 

to be seen as an integral part of the management of the marketing channels and as a result not 

only of the efforts of retailers, but of every participant. 
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1. Въведение 

В условията на ожесточена конкурентна борба между различните 

компании и марки от една страна, и растящия дял в търговията на дребно /ДБ/ 

на големите вериги магазини, предлагащи огромно разнообразие от стоки под 

един покрив, расте ролята на мърчандайзинга /М/. От днешните търговци се 

изисква не само значителни теоретични познания, но и практически умения, 

които да подпомагат по ефективното използване на възможностите, които 

предлага този специфичен търговски процес. Днес практиката на 

мърчандайзинга значително изпреварва теоретичното му описание и 

обяснение Не достътъчен е и броя на подготвените и успешни специалисти, 

имащи познания в широкият кръг от научни области и естетика, психология, 

познания за продукта и т.н. Стоят и въпроси като: чий ангажимент е – на 

търговците на дребно /ТД/, в чийто обект се продава продукта, или на този 

който го произвежда; каква е зависимостта между продукт и мърчандайзинг и 

др.   

 Днешните реалности водят до намаляване ролята на марката, като 

създаваща и подържаща лоялността на клиентите. Острата конкуренция, 

водеща до фрагментиран пазар, намаляващ жизнен цикъл, честото 

прекопиране на новите продукти намалят разликите между различните 

брандове. Клиента купува вече не определена марка, която е спечелила 

доверието му, а това което намира най лесно и най бързо. Поради това расте 
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ролята на маркетинговитеп канали /МК/,които трябва да бъдат разглеждани 

като общност на компании, със своя персонал и мениджъри. Действайки 

заедно, във времето между тях се създъват и развиват чисто човешки 

отншения. Отношения, които няма как да бъдат копирани. Затова и компании, 

участващи в успешни МК в голяма степен са защитени от турболенциите в 

бизнес средата. Ако се стъпи на определението, което дава за маркетинговия 

канал / МК/ Американската асоциация по маркетинг  

/ААП/, разглеждаща го като „... съвкупност от практики и дейности 

/активности/, необходими за преместването на стоките на собствениците от 

точката на производството до точката на потреблението, включващи всички  

институции и всички маркетингови активности /видовите дейности/, 

осъществявани в процеса на маркетинг „ [2], и в тази връзка М следва да се 

възприема като неделима съставна част от управлението на маркетинга, като 

резултат от усилията на всички участници в канала [1]. 

 

2. Изложение  
В литературата съществуват редица определения за мърчандайзинга,като 

специфичен търговски процес. По известни от тях са: 

„Мърчандайзингът е систематичен процес  на  представяне на стоките в 

продажбените пунктове, който има за цел да улесни клиентите при покупката 

и да увеличи продажбите на търговците и производителите”. 

Изкуството на създаване и непрекъснато поддържане на местата, в които 

се предлагат продуктите на компанията, в най атрактивен вид.  

Тези определения изглеждат почти еднакви, но всяко от тях отразява 

определен тип мърчандайзинг: на производител или доставчик и на търговец 

на дребно [1, 2, 8]. 

Преди всичко мърчандайзингът е систематичен търговски процес, а не 
еднократен акт. Успехът на този процес ще бъде на лице, ако изразява 

определена, ясно дефинирана търговска концепция, която отразява стремежа 

на всеки търговец непрекъснато да иновира своята търговска презентация. Той 

е най динамичният фактор при съвременните свръхконкурентни  условия. 

Продуктовите предложения в много категории са многобройни. При тези 

условия е много по трудно e да се «инвестира» в допълнителна търговска площ 

или промяна на продуктово-асортиментната структура, отколкото в 

обновяване и развитие на презентацията 

Произходът на понятието мърчандайзинг е от френски, впоследствие 

пренесено в английския (merchandise), а оттам и в останалите страни. Означава 

«търговец» и след това «стоки», купени и изложени с цел продажба. Това 

изцяло защитава тезата, че понятието и спецификата на процеса са тясно 

свързани с основната същност на дейността на търговеца - да придобива стоки 

и да ги излага по начин, който му носи печалба. В този смисъл може да се 

добави, че под мърчандайзинг се разбира съвкупността от всички действия на 

търговеца от придобиването на стоките до тяхното продаване. Наличието на 
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печалба е основен критерий за оценка на всички усилия и разходи. Но 

напомнянето за печалбата е необходимо условие за онези, които виждат в този 

процес само разходи и творческо естетически усилия или изкуство за 

подобряване на заобикалящата среда. Естетизирането и хуманизирането на 

търговската среда не са самоцел в работата на търговеца. Те са само част  от 

необходимите елементи на търговската стратегия за  привличане, задържане и 

удовлетворяване на потенциалните и реалните клиенти. Тяхното лоялно 

потребителско поведение е източник на приходи, печалба и повтаряемост на 

покупките в дългосрочен стратегически план [2, 8, 9].  

М. е систематичен процес на ефикасно представяне на потребителските 

стоки в точките на покупка. Той е усилие за достигане на максимално 

въздействие върху купувачите в точките на продажби без помощта на 

търговския персонал [1, 2]. 

М се стреми да направи покупката на един продукт най лесно и естествено. 

Значението му може да се  илюстрира със следните данни от направни 

изследвания в редица магазини :  

               82% от купувачите помнят местото на излагане на конкретната стока 

в залата 

• 80 % от купувачите се спират при отделно оформена експозиция 

• 33 % купуват стоката благодарение на ефекта на експозицията 

• 25 % променят своята марка под влияние на инструментите на 

маркетинга  

 Между 40 и 60 % от покупка на потребителски стоки са непланирани 

и 69 % се купуват импулсивно [1, 2]. 

 М. включва три основни групи елемента: 

1. Асортимент-включва:  

 Дистрибуцията – дали са подбрани подходящи марки и 

разфасофки, съобразно спецификата на точките за продажби. 

 Ниво на наличност – състоението на запасите от даден продукт – 

отпред, на дисплея и в склда. Големите запаси се отразяват 

негативно на обръщаемостта на актививите и използваемостта на  

търговските площи, не достатъчните запаси пък водят до  

пропуснати ползи. 

 Разпределение на пространството- съотвествие между 

пространство за отделните марки и пазарния им дял.  

2. Разположение – местото и начина по който се раполагат продуктите, 

влиея силно върху продажбите.Зависи от : 

 Местоположение – изложение спрямо клиентопотока. 

 Тип подредба - разположение според изискването на  компаниите 

- доставчици, според марки и опаковки. 

 Стокови единици - спазва ли се приницина  – „първи на стелажа, 

първи продаден“. 
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3. Представяне - подходящото представяне показва , че компанията има 

сериозни намерения към продукта. Подходящото представяне засилва 

доверието на потребителя не случайно /в практиката на маркетинга има и 

специална школа за представяне на продуктите  - „ Либерас „ ,занимаваща се  

със създаванвето на елегантност, дух и настроение в точката на покупка /. 

 Цената  – вижда ли се ясно, липсата на видимост води до избор 

на друга  стока. 

 Материали в точката на покупка - наличие на надписи, рекламни 

материали и др. на дисплея. 

 Порядък - начина на разполагане и вида на пространството [6]. 

М. не е задължение само на един човек или компания Цялата му 

организация. следва да е подчинена на общата цел на всички участници в МК– 

увеличаване на продажбите,пазарния дял и печалбите.   

Целта е да бъде ефективен и да доведе до желаните резултати, но може и 

да не е, което е в полза на конкуренцията и да се стигне до изтлаксване от 

пазара.  М. ефективен, ако е плод от усилията на всички партньори и е резултат 

от способността им да се организира ефективна организация на продажбите, 

дистрибуцията и предствавянето на продуктите. 

М. следва да се приема като постоянен цикъл целта но който е -

непрестанно подобряване на стандаратите, което води до повече продажби, 

отатам увеличаване на пазарния дял и в следствия – увеличаване на  печалбата. 

Съществуват различни видове като: 

 Лицензионен мърчандайзинг;  

 Промоционен мърчандайзинг;  

 Дистрибуционен мърчандайзинг;  

 Визуален мърчандайзинг; 

 Кръстосан мърчандайзинг.   

От посочените видове с най–голямо важност е визуалният. Визуалната 

презентация или визуалният мърчандайзинг е този, при който хората, 

работещи в търговията и имащи заложби ,играят главна роля в създаването и 

поддържането на атмосфера, която да привлече и мотивира клиентите да 

купуват. До неотдавна, задачата да се направи приличен вътрешно-интериорен 

дисплей или примамлива витрина на предлаганите стоки бе само на 

аранжорите на витрини. Днес визуланият мърчандайзинг трябва да създава 

презентация на стоките с много по-високо интелектуално, художествено - 

естетическо и емоционално въздействие върху поведението на потребителите. 

Тези действия са насочени към постигане на крайна цел увеличаване на 

печалбата и рентабилността на магазина, наред с високата удовлетвореност на 

потребителите. Утвърдената преди практика, вниманието да се концентрира 

само върху витрината, вече не е достатъчна. Необходимо е всеки един 

конкретен елемент от екстериора, интериора и атмосферата на магазина да 

отговаря на възприетите потребителски сегменти, визия, цели и маркетингова 
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стратегия, както и създаването на необходимите за това мърчандайзингови 

стандарти. Днес има създадени много формати за търговия на дребно, които 

нямат прозоречна витрина, но притежават много островни дисплеи и стъклени 

витрини и шкафове в търговската зала. Традиционните витрини се заменят с 

широко отворени входове, в които клиените могат да видят голяма част от 

главната търговска площ на партера в залата. В тази визуална конструкция 

самият магазин е цялостно изпълнен дисплей, който допринася за ефективно 

повишаване на атркативността и стимулира продажбите. За успешното 

изпълнение на всичко това са необходими усилията на голям кръг от 

специалисти ,което не е ефективно да се прави само за един обект. Изисква се 

сериозна инвестиция, ,която е възможна само ако се ангажират по голяма 

голяма част  или всички участници в МК. 

Фактори, влияещи за постигане на успешен М. са: 

 Продукти - колкото ефектна и запомняща се е опаковката на 

дадения продукт, толкова по- лесно той привлича вниманието на 

клиента. Добрият външен вид на една стока е един от най-важните 

елементи за нейното презентиране и реализиране на пазара. 

 Рекламни материали - рекламните материали фактор, който 

спомага за увеличаване на обема на продажбите. Чрез 

инвестиране в добрата и премерена реклама, производителят 

популяризира своя продукт и го прави разпознаваем за клиента и 

потребителите. След като се привлече вниманието му чрез 

медиите, рекламни флаери или брошури, в магазина клиента ще 

се насочи дирекно към  съответния продукт, а не към  този на 

конкурентите . 

 Дисплей /Рафт/ - разположението на стоката  на дисплея сред 

многото други в магазина е третия фактор на мърчъндайзинга, 

чрез който може да се оказва влияние върху крайния потребител. 

Опита сочи, че най-продавани са стоките, които са на нивото на 

очите. По този начин се гарантира привличане на вниманието на 

клиента и съответно увеличение на обема на продажбите. 

 Мърчандайзер -  човекът, чрез който се гарантира навременно и 

правилно излагане на продуктите. Той подпомага комуникацията 

с дадения търговски обект и следи за спазване на предварително 

договорените условия, следи за ротацията на продуктите и 

навременото им излагане в периодите на промоция [6, 8, 9].   

По принцип мърчандайзингът е приоритет на компанията производител на 

продукта. 

Главнта цел е привличането в максимална степен вниманието на 

потребителите към прадлаганите продукти и вземане на решение за покупка 

Това може да бъде илюстрирано чрез подхода на „Нестле“ - „Подходящ 
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продукт, на подходящото место ,в подходящото време, изложен по подходящ 

начин „ [2]. 

За реализиране на целта е много важно да да бъдат убедени и мотивирани 

ТД от ползата на систематичен и контролиран М, което неизбежно ще донесе  

полза. 

Като ползи за ТД при прилагането на ефективен М. могат да бъдат 

посочени: 

 Максимална печалба и оборот - добър М. привлича повече 

клиенти  и оттам повече продажби; 

 Установен начин на излагане на стоките - предварително се 

опрледеля местото за излагане на стоките; 

 Ефективен бизнес - особождава се време на служителите на 

компанията ТД 

 Конкурентно предимство 

 Доволни клиенти – удобство при падзаруването. 

 Контрол на бизнеса им.   

Независимо от това, че инструментите на мърчандайзинга на 

производителя/доставчика/ и на ТД по много неща са еднакви има и някой 

различия. 

За доставчика в мърчанадйзинга се включват четири основни дейности : 

реклама и стимулиране на местата на продажби; осигуряване на най изгодно 

разполагане в търговската зала и показване на стоките; контрол на запасите в 

ТД и обучение на персонала търговските точки . 

За ТД мърчандайзинга включва в себе си: определяне на необходимото 

количество стоки за продаване; осигуряване покупката на тези стоки, 

планиране на разполагането на стоките в търговската зала; разпределение  

площа за различните стокови групи; стокови категории и марки, излагане на 

стоките/ визуален мърчандайзинг/ и провеждане на маркетнигови дейности , 

насочени към купувачите. 

 Независимо от различията общото за всички участници е доброто 

представянето на стоките в търговскта зала. Освен това, задачите за 

формиране на асортимента изисква рекламно обезпечение от страна на 

доставчика, а покупкита на стоки са обусловени от задачите за обезпечаване  

на запасите и т.н.  

 За постигане на осезаем ефект върху продажбите от мърчандайзинга, е 

необходимо да се разработи специална праграма. При нейното разработване  

следва да вземат участие всички участници в МК. Тя трябва да съдаржа обща 

и специфична част, която да е съобразена с особеностите на всеки магазин.  

Главните въпроси, на които трябва да даде отговор програмата за 

мърчандайзинг са: 

 Какви са проблемите решавани от програмата - определяне и описание. 
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За какво е небходима програмата - определяне на целите и задачите на 

мърчандайзинга. 

За кого - определяне на целевите групи. 

С какви средства ще се действа за изпълнение на програмата - избор на 

инструменти. 

Какво ще се предлага- определяне и описани на стоката. 

Кой ще осъществява програмата - избор на изпълнител. 

Къде ще се провеждат мерките - избор на магазин, место в търговската 

зала. 

Кога - избор на време за начало  и времетраене на провежданите 

мероприятия. 

Как – определяне на интезивността и сценариите на провежадане на 

мерките. 

Очакван ефект - формиране на система от оценки за ефективността на 

програмата. 

 Рекламата на местото на продажби /РМП/ е основен инсрумент на 

мърчандайзинга. По данни на американсксия Институт за иследване на  

рекламата на местото на продажбите (Point – of – Purchase Adverstising 

Institute) процентът покупки, решението за които се взема в магазина е 70-74% 

от всички покупки. Затова е необходимо задълбочено разработване на  нейните 

цели, форми и средства, като това трябва да е плод не само на усибията на ТД 

и производителя , а на всички останали участници [2].  

/Примерно – М. влияе върху начина на пакетиране на продукта, във вида 

на опаковките, което пък влияе върху транспорта, складирането, обработнките 

и т.н./. 

Като цели на РМП, могат да бъдат посочени: 

 Инфоримиране на купувачите 

 Формиране на имидж на магазина 

 Улесняване избора на купувачите 

 Увеличаване на продажбите 

 Ускорение на оборота 

 Подтикване към покупки 

 Напомняне 

 Формиране на атмосфера  в магазина 

 Стимулиране на търговския персонал 

 Формиране на бариери пред конкурентите. 

Като форми, начини на РМП обезпечаващи постигането на целите могат 

де се използват: 

 Реклама на магазина  

 Реклама на стоките на доставчика 

 Съвместна реклама  

 Реклама на маркови стоки 
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 Реклама на нови стоки 

 Реклама  на мерките насочени към стимулиране на продажбите. 

Към необходимите средства за реализиране на набелязаните цели се 

включват: 

 Рекламни печатни материали 

 Аудиовизуални средства 

 Табели, указатели 

 Оформление на витрините 

 Плакати ,лепенки 

 Стелажи, стойки / дисплеи/ 

 Реклама по радио 

 Упаковка 

 Аромати 

 Светлинно табло 

 Трансперанти, знамена,флагчета. 

 Списък от средства за РПМ може да бъде допълнен или измемен  

съобразно конкретните условия. 

 Тъй като достъпността на стоките е една от главните показатели за нивото 

на обслужване на купувачите, приоритетна задача на мърчандайзърите е 

обезепечаването на запас в търговската зала и в склада на магазина. Освен това 

те имат и специфични задачи, свързани с логистиката /оформление на 

поръчки/ и маркетинга/ работа в търговската зала/.  Основните задачи на 

мърчандазърите свързани с контрола на запасите  при ТД са: 

1. Работа със стоките в склада в т.ч.: 

- съгласуване на условията за съхранение на стоките  в склада 

- разполагане на стоките в складовите помещения 

- проверка  на наличностаа на стоката в склада 

- контрол състоянието на  стоката. 

2. Работа със стоките в търговската зала 

- Оопределяне   търговското  пространство за разполагане  на стоките 

- Разполагане на стоките по дисплеите и рафтовете 

- Проверка на наличностите по дисплеите и рафтовете 

- Оценка и контрол на излагането на стоките. 

3. Поръчка 

- Определяне на скоростта на движение на стоките 

- Определяне на времето за следващо зареждане 

- Определяне на оптималния размер на поръчката 

- Приемане на  поръчката при доставката на стоките. 

4. Маркетинг 

- Позициониране на стоките в търговскта зала 

 - Работа с рекланите материали 

 - Участие в дейностите по стимулиране на продажбите в търговската зала. 
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Излагането и разполагането на стоките в търговските помещения е 

еднакво важно както за ТД, така и за доставчиците. Факторите от които зависи 

представянето на стоките са: 

 Специализация на магазина 

 Тип обслужване 

 Площ на магазина 

 Широчина на асортимента 

 Количество позиции във всяка стокова група 

 Марки на стоките,предлагани в магазина 

 Ниво на ценитe 

 Търговско оборудване 

 Разположение на тръговскfтоооборудване 

 Цветово и светлинно оформление на магазина 

 Разположене на витрините 

 РМП 

 Безопасност. 

Обучението на персонала на ТД е заключителната задача от страна на  

доставчика, от една страна цели увеличение на продажбите на конкретните 

стоки, а от друга – развитие на тръговския персонал и повишаване на 

квалификацията му.  

Обучението може да включва следните основни блока: 

 Работа със стоката; Организация на работата на магазина 

 Поведение на купувача;  

 Формиране и подържане на отношение с купувачите;  

 Лично развите на продавача. 

 Програмата за мърчандайзинга позволява строго да се определя 

направлението, целевите посоки, средства и изпълнителите, да се разработи 

бюджет, да се координират мерките и оцени ефективноста от действията на 

доставчика в тази сфера [1, 2, 6, 8, 9]. 

 

3. Заключение 

В края на 20 век се появи, нова, разширена концепция- управление на 

веригите на търсене /DCM – Demand Chain Management/ която обединява по 

горните концепции. Управлението на мрежата за доставки е набор от 

практики, насочени към управлението и координацията на всички вериги на 

търсеното, започвайки от крайния, преминавайки през всички вериги от 

доставки към доставчиците на доставчика. В същото време, както 

традиционните технологии на управление на взаимоотношения с клиентите са 

насочени към автоматизация на процесите на маркетинга, продажбите и 

обслужването им в рамките на сферите на отговорност на компанията, все по 

често тези въпроси се разглеждат по цялата верига на доставки, тоест задача 

зад пределите на една компания и нейните най близки партньори Концепцията 
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на DCM е фокусирана към способи, с чиято помощ взаимодействието на 

логистиката /включва дистрибуцията и маркетинга, следпродажбеното 

обслужване/ позволява на компанията да формира конкурентни 

преимущества. Така, както потребителите все по често изискват 

индивидуализирани решения /клиентоориентиран продукт/, повишаване на 

скоростта и качеството на доставките, пред и следпродажбеното 

обслужване,както  и всичко онова се върши в точките на продажби, обуславя  

необходимостта от интеграция на  различните функции под единно 

управление. Тази необходимост нараства с насищане на пазара със стоки, 

повишаването на конкуренцията и повишаване на чуствителностите на 

потребителите към скоростта на реакция на компанията на търсенето и 

качеството на обслужването, в това число и на лесен достъп до стоките 

обезпечавано от мърчандайзинга. 
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Abstract. The development of marketing practice is related to the growing perception that the 

company should be where its customers are. This requires expanding the scope of application 

beyond traditional marketing tools such as the increasing popularity acquire tools that are 

oriented towards social groups and society. 

The paper aims to present various social media tools used by the business. The following 

structure of the paper is introduced: Introduction - brief introduction “social media”; 1. The 

role of social media - the reasons for the rapid penetration of social media in business 

practices; 2. Types of Social Media - summarize assessment of different types of social media; 

3. Innovation in social business platform - providing a set of indicators to compare different 

social business media for business usage; Conclusion - a summary of the paper. 

Keywords: social media, marketing management, social business platform. 

 

1. Въведение 

Бързото навлизане на социалните медии в личния и обществения живот 

предполага и също толкова ускорено усвояване на тази инструменти за 

комуникация и от представителите на бизнеса, ориентирани към нуждите на 

потребителите и на обществото.  

В исторически план възникването на социалните медии се отнася към края 

на 90-те години на 20-ти век когато първоначално софтуерните специалисти, а 

след това и техни колеги и приятели започват да използват различни 

софтуерни решения за споделяне на съдържание, снимки, музика и други 

между обвързани в обща мрежа компютърни системи. В последствие, с 

развитие на самите мрежи извън рамките на една бизнес и/или общностна 

група се осъзнава идеята, че разпространението на информацията в мрежата 

може да се използва като инструмент на маркетинга. Така през 1994г. е 

пуснато първото рекламно съобщение до различни групи в интернет мрежата. 

Необходимостта на хората да общуват и да бъдат съпричастни към 

социалните интереси изисква да се разработят специални платформи, които да 

позволяват публикуване на съобщения, снимки и други от частни лица. Така 

през 1995 г. е стартирана първата търсачка на Yahoo: Altavista, последвани от 

Ask.com през 1997 г. и Google през 1998 г.  

mailto:ind.business@unwe.bg
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Бързото увеличаване на потока от информация изисква по-голяма 

насоченост на информационните канали, вкл. и необходимостта от 

повишаване на тяхната ефективност като инструмент на съвременния 

маркетинг изисква развитие на платформите по начин, по който потребителите 

да имат възможност да персонализират и да обменят различен тип информация 

с точно определени хора или групи. По този начин през 1998г. е пуснат първия 

блог който прераства през 1999 г. първото блог-списание, а през 2003 г. е 

поставено началото на социалните платформи чрез MYSPACE на LINKEDin и 

FACEBOOK през 2004 г. 

Разгледаното развитие и разнообразяване на инструментите за 

разпространение на информация между хората и/или техните социални групи 

налага да се дефинира работно определение за социална медия. Най-широко е 

разпространено мнението, че „социални медии“ е термин, който се свързва с 

уеб-базираните и мобилни технологии, използвани, за да превръщат 

комуникацията в интерактивен диалог“ [1]. Потребителите ги използват, за да 

споделят мнения, опит, виждания и всякакъв друг вид информация помежду 

си. Поради лавинообразното нарастване на приложните инструменти на 

социалните медии Каплан и Хенлайн (2010) определят социалните медии като 

група от интернет базирани приложения, които се основават на 

идеологическите и технологичните основи на Web 2.0 и позволяват 

създаването и обмена на генерирано от потребителя съдържание.  

 

2. Роля на социалните медии 

За да може да се оползотвори в пълна степен потенциалът на социалните 

медии, много фирми ги предвиждат в маркетинговите си стратегии както за 

комуникация с клиенти, така и за комуникация с бизнес партньори, 

доставчици, дистрибутори и др. Много често използването на социалните 

медии е при интеграция на информационното съдържание с електронните 

страници на бизнес организациите.  

От гл.точка на бизнеса ролята на социалните медии не е само социална, а 

по-скоро като инструмент за повишаване на продажбите чрез познаване на 

потребителите, техните навици и социални интереси. Неслучайно 

използването на социалните медии има сериозно влияние върху основните 

(традиционни) маркетингови инструменти и техните политики (фигура 1). 
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Фиг. 1. Приложение на социалните медии в маркетинга [2] 

 

Според фигура 1 основните полета, в които се очертава значимостта на 

социалните медии са следните: 

 Комуникация: социалните медии предлагат и са особено атрактивни 

поради това, че предоставят многобройни възможности за директен диалог с 

клиентите. Наред с това бизнесът може да провери в реално време как се 

възприемат изпращаните от тях комуникационни послания, дейности и/или 

продукти, и респективно много по-бързо и своевременно да ги оптимизират и 

подобрят. В допълнение, постоянната комуникация с клиентите води и до 

появата на общности, обединени от интереса и лоялността към дадена марка. 

Наблюдава се тенденция към това тяхното влияние да се увеличава все повече, 

като една от основните причини за това е особената сила, която притежават, а 

именно – в рамките на тези общности да се изказват мнения, да се дават оценки 

и да се водят дискусии. 

 Продукти: социалните медии променят не само възприемането на 

продуктите, но създават предпоставки за бърза обмяна на потребителски 

мнения, които да създадат глобални тенденции и предпочитания в 

поведението на потребителите. Наред с това, възможността за свободно 

споделяне на мнения са предпоставка за разпространението на продуктовите 

новости и изказване потребителски мнения и препоръки относно 

последващото развитие на продуктите [3]. В допълнение, успешните фирми 

осъзнават и факта, че чрез социалните медии могат да ангажират своите 

потребители в разработването на нови продукти като ги насърчат да вземат 

участие в генерирането на идеи. 
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 Цена: социалните медии дават възможност за непрекъснато сравняване на 

цените между различни производители. По този начин потребителите имат 

възможност  не само да се информират относно мнението на други, но и да 

получат ценова информация. Предизвикателството пред фирмите в този 

аспект се състои в това да успеят правилно да комуникират цените със своите 

настоящи и потенциални клиенти и да ги обосноват, изтъквайки им по 

подходящ начин допълнителната добавена стойност, която съответният 

продукт и/или марка притежават. 

 Дистрибуция: в последните години социалните медии предоставят все 

повече възможности и в областта на дистрибуционната политика. 

Съвременните платформи, върху които са базирани социалните медии 

интегрират и възможност за извършване на покупка от потребителите. Тази 

нова форма на директни продажби осигурява редица предимства за бизнес 

организациите като едно от най-съществените: увеличаване на достъпния 

пазар. 

3. Типове социални медии 

Разбира се използването на социалните медии за постигането на 

посочените ефекти за маркетинга на бизнес организациите не е валидно за 

всички социални медии. Това налага преди да се използват като маркетингови 

инструменти да се познават основните характеристики на различните 

социални медии [4, 5, 6, 7, 8]. 

 Блог: Блогът в своята същност представлява електронно страница, която 

може да бъде поддържана и ползвана от отделни индивиди, социални групи 

или бизнес организации. В рамките на блога, неговият създател и собственик, 

т. нар. блогър, може да пише на различни теми, да качва в пространството 

графики и видео и да ги прави публучно достояние. В същото време трети лица 

могат да реагират на публикуваните материали с коментари, като имат 

възможност да създават дискусии и т. н. Сред най-популярните платформи, 

посредством които могат да се създават блогове, са TypePad, WordPress или 

Movable Type. 

Обща тенденция при всички видове блогове е, че те поощряват 

потребителя към това да изразява открито своето мнение, което дава още една 

възможност на предприятието да се доближи и да комуникира ефективно с 

целевите си групи. С помощта на блоговете потребителите се информират за 

новости и актуални инициативи на фирмите. Освен това благодарение на тази 
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платформа, потребителите имат възможност „на живо“ да преживеят 

събитията, в които участва фирмата, да наблюдават как се развива идеята за 

даден продукт или кампания, свързана с него т. н.  

 Микроблог: Микроблоговете представляват форма на блоговете, при 

която има ограничение за дължината на коментарите, т. е. позволен е 

определен брой знаци. Сред най-популярните микроблогове са Twitter, 

Yammer, Identi.ca и Bleeeper. От трите платформи Twitter е най-известен сред 

потребителите. Основан е през 2006 г., като първоначалната идея е била той да 

служи за вътрешна комуникация. Актуалният брой на потребителите му е над 

106 млн. души. 

Twitter предоставя многобройни възможности на фирмите. Например, те 

имат възможност да публикуват интересни туитове, които да предизвикат 

интереса на хората и по този начин да спечелят още повече последователи. Все 

по-често в този микроблог се започват ексклузивни кампании, от които могат 

да се възползват само последователите на фирмения профил. Това могат да са 

специални отстъпки или услуги. Чрез ексклузивността на предложението 

предприятието може да си гарантира по-здрава връзка със съществуващите 

последователи и да спечели нови. 

 Социални мрежи: Социалната мрежа представлява платформа на 

социалните медии, която позволява на потребителите да поддържат контакт с 

приятели, да създават нови познанства и да намират хора със сходни интереси. 

Те предоставят възможност за създаване на профил, даващ информация 

относно личността и интересите на неговия създател; потребителите могат да 

изпращат лични съобщения, но и да публикуват послания към всички в 

дадената група; позволяват да се публикуват снимки и видеа и т. н. 

Изброените по-горе опции биха могли да се интегрират и в 

маркетинговата дейност на предприятията. Те имат възможност да създават 

публични профили и по този начин да влязат в директен контакт с целевите си 

групи. Така могат да информират относно новостите, които предлагат; 

посредством бутона за харесване може да се провери какво е настроението 

спрямо дадена активност, продукт или услуга; посредством допълнителни 

софтуери към Facebook, вече има възможност за провеждане на видео 

разговори, за директна покупка на продукти и т. н. 

 Медии за споделяне на данни: Платформите за споделяне на данни 

позволяват на потребителите да създават различни видове данни като видеа, 

изображения, презентации и аудио-данни, да ги публикуват на съответните 

страници, да ги разглеждат, слушат и да ги препоръчват на други потребители. 
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Основно има две форми на съдържанията, които могат да се публикуват: 

съдържания, които са създадени директно от дадено предприятие и са 

публикувани от него; и съдържания, които са създадени и публикувани от 

феновете, т. е. обикновените потребители. 

При тези медии за бизнес организациите се предлага опция за фирмени 

канали, които другите потребители могат да следват. В тези канали фирмите 

могат да споделят не само презентации, но и различна документация и 

информация относно събития. Специално за фирмените профили има и 

допълнителни опции, като например да се постави фирменото лого, както и да 

се интегрират реклами на съответното предприятие и/или продукт преди да 

бъде пуснато дадено видео. Освен рекламите фирмата може да публикува и 

монтажни и разяснителни видеа, които да улеснят потребителите. 

 Форуми: Форумите са най-старата форма на социални медии. Има огромно 

разнообразие от форуми, които се използват от различни целеви групи и 

третират разнообразни теми. След регистрация потребителят може да поставя 

въпроси и/или да отговаря на вече поставени запитвания.  

Членовете на форумите много рядко търпят директна реклама или 

прекалено силната намеса в разговорите им. Фирменото участие е по-скоро 

ориентирано към изслушване и наблюдение на средата и потребителите. По 

този начин фирмата печели доверието на потребителите и може да стане по-

активен член, който дори инициира нови теми за дискусия. 

 

4. Сравнителен анализ на иновативността на социалните бизнес 

платформи 

Независимо, че през последните години се наблюдава все по-широко 

навлизане на използването на разгледаните по-горе социални медии, по 

отношение на приноса им към управлението на бизнес организациите следва 

да се оцени тяхната иновационна стойност, респ. иновативен принос. 

За целта предлагаме следните 4 критерия за оценка на иновативността, 

основани на ефектите и ползите от използване на социалните медии в 

управлението на бизнес организациите: 

 Потребители: отчита се профила и особеностите на потребителите, 

включени и използващи съответната социална медия. 

При по-голямата част от социалните медии много трудно точно могат да се 

определят потребителите на тези социални медии. Поради тази причина, 

когато говорим за възможната комуникация между бизнеса и потребителите 

тя е налице, но често отсъстват представителите на различните 

заинтересованите групи от дейността на фирмата. Обикновено комуникацията 
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в социалните медии е изведена в плоскостта „индивид – индивид“ и много 

трудно може да се говори за пряка ангажираност на бизнеса с определени идеи 

както и отсъства възможността за засилване на връзката „бизнес – бизнес“. В 

резултат на това използването на основните социални медии създава 

определена информационна стойност за бизнеса, но внимателно трябва да се 

преценява полезността за управлението на маркетинга и приемането на 

управленски решения в тази област. 

Бизнесът, като партньор, присъства в голяма част от социалните медии 

като социални приложения за споделяне и типичните бизнес мрежи. Но тук 

място намират предимно големите фирми, а микро и малките предприятия и 

предприемачите почти не присъстват в тези социални медии поради 

ограничените ресурси (предимно финансови, но и човешки и инвестиционни).  

 Споделяне на бизнес информация: отчита се възможността за споделяне 

на специфични бизнес решения, бизнес документи и вкл. иновативни бизнес 

идеи. 

Независимо от посочените приноси на социалните медии в управлението 

на маркетинга. От голямото многообразие от социални медии единствено в 

някои професионални мрежи е възможно споделянето на конкретни бизнес 

проблеми и задачи. При това в тези социални медии споделянето на 

информация става чрез покана за включване към дадена целева 

„група/разговор“. Това ограничава възможностите за по-широк обмен на идеи 

и начини за разрешаване на определени бизнес казуси и проблеми. 

В останалата част от социалните медии като социални платформи и 

приложения за споделяне, както и при типичните бизнес мрежи не е възможно 

да се споделя бизнес информация извън установените в тези платформи 

правила. 

 Сигурност на споделяне на бизнес информацията: отчита се 

възможността споделената информация, особено за иновативни идеи, да 

попадне в недоброжелатели 

За всички социални медии сигурността е на първо място, ако това е една 

от основните цели на използването на тези платформи. Така например, при 

бизнес мрежите и при социалните приложения за споделяне информацията е 

насочена към точно определен(и) потребител(и). Това е предпоставка тя да 

остане сигурна от гл.точка на потребителите, които имат достъп до нея. В 

допълнение тези социални медии предполагат висока степен на сигурност на 

местата за съхранение на информацията, което е допълнителен плюс за тях. 

В останалите медии като социални мрежи и в професионалните бизнес 

мрежи информацията се споделя към обществеността и има предимно 

обществен достъп да нея. В някои от социалните мрежи има частична 

сигурност на споделяната информация, доколкото потребителят може да 
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ограничи и специфицира профила на потребителите, които могат да видят и 

споделят тази информация. Въпреки това тези приложения остават несигурни 

по отношение запазване конфиденциалността на споделената информация 

 възможности за търсене в базата данни: отчита се възможността да се 

намери подходяща информация в информационните масиви. 

В повечето социални медии търсенето на информация в масива от база с 

данни е твърде ограничено. Единствено в някои професионални мрежи е 

възможно да се търси информация, на критериите, по които става това са 

твърде редуцирани и ограничени с оглед редуцираната бизнес информация. В 

останалите уеб-базирани приложения като социални платформи и приложения 

за споделяне, както и при професионалните платформи търсенето на 

информация е твърде затруднено поради това, че потребителите се 

регистрират с профил, който може да не отговаря напълно на наименованието 

на потребителя, вкл. и да се регистрират фалшиви профили. За разширено или 

интелигентно търсене на информация в базата.  

В сравнителен план социалните медии могат да се оценят по следния 

начин (таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнение на иновативността на социалните медии 

 
  

Потребители: 

приспособеност 

към бизнес 

нуждите и 

интересите на 

индустриалните 

клиенти 

Споделяне на 

бизнес 

информация: 

споделяне на 

успешни бизнес 

практики и 

иновативни 

бизнес идеи 

Сигурност на 

споделената 

информация: 

предпоставки 

за 

конфиденциалн

ост на 

информацията 

Възможности 

търсене в 

базата данни: 

предпоставки 

за 

интерактивно и 

интелигентно 

търсене на 

информация 

1.  Социални мрежи: 

Facebook и Twitter   
  

(частично) 

  

(частично) 

2.  Приложения за 

общуване и обмен: 

Skype и Viber 

    

3.  Социални бизнес 

мрежи: 

IBM Connections, 

Webex и др. 

    

4.  Професионална 

мрежа: 

LinkedIn 

   
  

(частично) 
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5. Заключение 

В обобщение на проведения анализ може да се каже, че важността на 

социалните медии е безспорна за съвременното управление. В момента броят 

на различните социални медии непрекъснато нараства, но като цяло все още 

има определени пропуски, с които новите и съществуващите предложения не 

могат да се справят. 

Използвайки изведените по-горе насоки може да се даде препоръка какви 

характеристики трябва да притежават новонавлизащите социални медии, за да 

преодолеят недостатъците на съществуващите медии и уеб-базирани 

платформи (таблица 2). 

 
Таблица 2 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ 

- информацията за бизнеса, достъпна чрез 

други канали 

- ограниченията в съдържанието на 

информацията 

- заплащане за присъствие на 

платформата 

- ограниченията за включване на микро и 

малки предприятия и предприемачи 

УВЕЛИЧАВАНЕ 

- споделянето на идеи и тяхната 

сигурност 

- възможностите за търсене на 

информация според нуждите и интересите 

- възможностите за водене на 

професионални дискусии (форуми от идеи) 

РЕДУЦИРАНЕ 

- необходимите ресурси (финансови и 

човешки) за участие в платформата 

- възможностите за персонални 

съобщения 

- рекламните спам съобщения в 

платформата  

СЪЗДАВАНЕ 

- интерактивна платформа, развиваща се 

на принципа на отворените иновации 

- интелигентна платформа, позволяваща 

създаване на връзки между сходни микро и 

малки предприятия и предприемачи чрез 

бенчмаркинг 

- гъвкавост на информацията и базата 

данни 

- допълнителни информационни услуги 

(срещу заплащане), позволяващи 

оптимизирането на управленски решения 
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1. Въведение 

Ролята на маркетинговата информация винаги е била важна за успешното 

функциониране на компаниите. В съвременния маркетинг тя става основно 

конкурентно предимство, наред с нейния интелектуален капитал. Различни са 

подходите и методите за придобиване на нужната маркетингова информация. 

Всеки от тях има своите възможности и ограничения, които ги правят 

подходящи за постигане на определени цели. 

 

2. Маркетиговите изследвания като основно средство за осигуряване 

на маркетингова информация 
Маркетиговите изследвания са едно от основните  средства за осигуряване 

на маркетингова информация. Има различни подходи за дефиниране на 

същността на маркетинговите изследвания, с акцент върху инструменталната 

или мениджърската страна на процеса. 

Считаме за подходящо да се изхожда от разбирането за маркетинговото 

изследване като:”(1) система от методически инструменти за събиране, 

обработка и интерпретация на маркетингови данни, имаща за задача (2) да 

подпомага изработването на управленски решения за (3) разрешаване на 

възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови перспективи” [1].  

 

3.  Количествени и качествени изследвания 

Съществуват различни критерии, според които може да се типологизират 

маркетинговите изследвания. Дълго време предпочитание след 

изследователите е имала количествената парадигма и използваните 
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количествени методи за социални и конкретно за маркетингови изследвания. 

Те господстват до 70-те години на 20 век. Едно от предимствата им е 

възможността да осигуряват представителност при по-големи извадки, които 

са с подходящ дизайн. Характерни за тях са контролираните измервания, както 

и устойчивостта на измерването като ценно качество. Използват се за 

потвърждаване на открития и хипотези от качествени изследвания, 

верификация на теории,  изградени въз основа на количествени методи за 

изследване.  

Количествените методи са подходящи са за описание на пазара на стоки и 

услуги (пазарен дял и пазарно покритие; познатост, употреба и покупка на 

определени продукти и марки; отчитане на динамика в развитието на пазара; 

определяне на потребителски профили), изследване на потребителско 

поведение, измерване на ефективност на рекламна кампания, измерване на 

удовлетвореност на потребителите, изследване на отношение и установяване 

на ценностни нагласи. 

Ограниченията при този тип изследвания произтичат от факта, че изискват 

обикновено голям бюджет, сложна организация, голяма продължителност на 

подготовка и провеждане на терен във времето и необходимост от участие на 

разнородни специалисти и анкетьорски екипи. 

Познавателните ограничения на количествените изследвания са свързани 

с това, че не дават дълбочинна информация; представят явленията и процесите 

в осреднени статистически стойности; не обясняват пряко едно или друго 

мнение; както и често не сме сигурни дали изследваното лице разбира 

достатъчно ясно и правилно това, за което е попитано. 

След 70-те и 80-те години на 20 век набират скорост т.нар. качествени 

методи на изследване. Характерно за тях е „дълбочинното разбиране, 

осмисляне и обяснение на интересуващите ни феномени, които не могат да 

бъдат диагностицирани с методите на количествените изследвания и да бъдат 

анализирани по статистически начин” [1]. 

Качествените изследвания са подходящ начин за проучване на въпросите 

„Какво? Защо? Как? Поради какви причини?” при едно маркетингово 

проучване. Възможни теми са изследване на общи нагласи; на мотиви на 

поведение; фактори, които определят поведението; тестване на предварителни 

идеи, концепции; тестване на изготвени рекламни материали; търсене на идеи; 

идентифициране на потребности, проблеми и пр. Тези и други познавателни 

възможности на качествените изследвания ги определят като силно креативни 

по своята същност и резултати, допълващи възможностите на количествените 

методи. 

Познавателни възможности на качествените проучвания: 

- Дават възможност да се проучат нагласите , оценките и мотивацията 

на определено мнение и поведение. Дават дълбочинна информация, която не 

може да бъде регистрираната при прякото лично интервю. 
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- Подходящи са за установяване на потребителски модели на поведение 

и нагласи към продукти, когато това се прави за първи път и няма натрупана 

до този момент информация. 

- Въз основа на информацията от качествени проучвания се разработват 

въпросите и структурата на количествените проучвания. 

- Дават насоки как да се обяснят данните от количествените 

проучвания. 

- При групови дискусии клиентите имат възможност непосредствено да 

наблюдават провеждането им, без да смущават участниците. 

- Някои от методите са подходящи за тестване на възприемането на 

продукти, реклами, име, опаковка или техните идейни и творчески концепции. 

Различни качествени методи е подходящо да се използват и дават добри 

резултати при: 

- Тестване на концепция за реклама, както и да се доразвие 

съществуващата идея. 

- Тестване на готовата реклама, нейното възприемане и ефект върху 

потребителите на емоционално и информационно ниво, внушения, асоциации, 

привлекателност, запомняемост, приемане на аргументите и пр . 

- Тестване на опаковка, подходяща ли е за съответния продукт, 

внушения за марката, привлича ли вниманието и дали се откроява на фона на 

множеството подобни продукти, предизвиква ли желание за покупка и пр. 

Най-важните познавателни ограничения на качествените методи са, че 

поради невъзможността да осигурят представителна информация, резултатите 

от тях не са валидни за цялата изследвана съвкупност; има риск от 

преекспониране на позитивните или негативните реакции и тълкувания; 

резултатите не могат да се тълкуват еднозначно; при груповите методи 

мнението може да бъде повлияно от доминиращите участници и пр. 

Голямо предимство на качествените пред количествените изследвания е 

тяхната икономичност, възможността лесно да се организират и да се 

провеждат в сравнително кратки срокове. Тенденция, която прави този тип 

проучвания все повече използвана е появата у бизнеса на нов начин на 

мислене, насочен не само към цифрите, а и към това, което ги определя и се 

крие зад тях [1]. 

Използват се различни методи за качествени изследвания. Едни от най-

популярните са груповите дискусии, известни още като „фокус-групи”, 

дълбочинно интервю, придружително пазаруване и др. 

Дълбочинното интервю като изследователски метод в социалните науки 

има своята предистория в клиничното интервю от 30-те години на 20век, 

когато американските изследователи заимстват идеята и създават метода 

„изследователско интервю” [2]. 

Дълбочинното интервю се провежда под формата на свободен разговор с 

изследваното лице в рамките на 30-60 минути, с предварително уточнени 
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тематични области. Нарича се още свободно или неструктурирано интервю. 

Използват се открити въпроси и различни проективни техники.  

Според С.Желев, „дълбочинното интервю е подходящо в следните 

случаи: 

- Изследване на поверителни, деликатни, обезпокоителни теми 

(спестявания, лична хигиена, лечение на зъбите и пр.) 

- Теми, за които съществуват строги предписващи поведението норми. 

В такива случаи индивидуалната реакция може силно да бъде 

повлияна и изкривена от груповата обстановка (употреба на алкохол 

и цигари например). 

- Подробно разбиране на сложно поведение (вземане на решение за 

покупка и избор на нов автомобил). 

- Проучване на мнението на специалисти, които трудно могат да бъдат 

събрани на едно място в едно и също време. 

- Изучаване на представители на конкурентите, които не биха се 

съгласили в обстановката на групова дискусия да изкажат мненията 

си. 

- Изучаване на повече части от съвкупността, отколкото е възможно да 

бъдат обхванати от груповите дискусии” [1]. 

Изследователските възможности на дълбочинното интервю са свързани с 

изследване на нови или малко познати обекти, процеси или явления. Често 

целта е да се събере информация, която да допълни предварителните 

представи или да се създадат нови, ако няма такива. Затова дълбочинното 

интервю има „сондиращ, експертен характер” и е подходящо за провеждане на 

първоначален етап като подготовка за количествено, представително 

изследване. Това в никакъв случай не изключва използването на дълбочинното 

интервю като основа за самостоятелно изследване, вкл. монографично, 

непредставително или други [2]. 

Като специфичен метод за събиране на качествени маркетингови данни, 

дълбочинното интервю е подходящо за изследване на потребителски мотиви, 

възприятия, нагласи и пр. Проблемите са слабо структурирани, както и самата 

изследователска процедура. Това прави всяко интервю уникално по своето 

съдържание и води до невъзможност да се унифицира информацията от него.  

Според Е. Ченгелова, ”силните страни на дълбочинното интервю като 

метод са предимно в това, че като представя максимална свобода на 

изследваните лица изследователят получава спонтанност, възпроизведена 

социална реалност – така, както тя се вижда, преживява и оценява от 

изследваните лица” [2]. Това прави дълбочинното интервю ценно допълнение 

към използваните методи за количествени изследвания. Дава възможност по-

точно да се провери доколко са адекватни и актуални теориите, както и да се 

насочи изследването в неизвестна до момента насока. 

Ограниченията на дълбочинното интервю са свързани със субективността 

на мненията, оценките и преживяванията на сравнително малкия брой 
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изследвани лица и невъзможността този тип знание да се пренася като валидно 

за по-големи групи, включително генералната съвкупност. Самият анализ е с 

голяма доза субективизъм, като данните не подлежат на повторение и 

генерализиране. 

Друго ограничение на дълбочинното интервю произтича от  

необходимостта да се провежда по възможност от самия изследовател. Тъй 

като това не винаги е възможно, изключително важно за получаване на 

адекватна качествена информация е подготовката и квалификацията на 

интервюера. Интервюерът при стандартизираните интервюта върши по-добре 

работата си, ако се придържа максимално към текста на интервюто. При 

дълбочинното интервю особено важна е способността да се „еволюира в 

процеса на разговора и тази еволюция да бъде колкото може по-радикална”. 

Важно е умението на интервюера да достигне до някакво заключение с 

помощта на респондента, а след това да стъпи върху него и да продължи „да 

дълбае” напред, да навърже различни части и да изгради максимално 

завършена картина на нещата и процесите [1]. 

 

4. Заключение 

Възможностите на качествените методи и специално на дълбочинното 

интервю за получаване на маркетингова информация растат и се използват все 

по-успешно в съвременния маркетинг. Тяхната роля за разбиране и обяснение, 

както и достигане до причините на явленията ги прави важна част от 

маркетинговите изследвания. Понякога това става самостоятелно, но по-често 

като допълнителен метод за получаване на маркетингова информация. 
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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 [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 % [2]. В 

края на 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. 
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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 

рекламната стратегия на индустриалната фирма? Изследването се опитва да 

даде отговор на този въпрос. 

2. Основни компоненти на рекламната стратегия на индустриалната 

фирма 

Трите основни компонента на рекламната стратегия на индустриалната 

фирма включват: пазарни и рекламни проучвания, реклама и промоция. 

Рекламните проучвания заемат основно място в рекламната стратегия на всяка 

една фирма и тяхната роля е особено важна в условията на икономическа 

криза. Ролята на рекламните проучвания се засилва и от факта, че днешната 

пазарна среда е значително по-усложнена от пазарната среда в близкото 

минало. Към това можем да добавим и непрекъснатата динамика на пазара, 

често преминаващ от състояние на подем към състояние на икономическа 

рецесия. Това прави изграждането на успешна рекламна стратегия немислимо 

без рекламните и пазарни проучвания. 

Каменов (2001) [3] разглежда няколко причини, обуславящи 

необходимостта от рекламни проучвания. Сред тези причини са по-сложната 

стопанска среда, по-сложни и технологично развити стоки, по-образован и по-

взискателен потребител, усложнена медийна реалност и т. н. Усложнената 

стопанска среда се дължи на съвременния динамичен пазар. И ако в близкото 

минало световната икономика се отличаваща с относителна стабилност, то 

през последните десет години настъпиха бързи промени. Последните години 

се отличават с почти непрестанни преминавания от състояние на подем към 

състояние на рецесия, а в годините след 2008 световната икономика навлезе в 

икономическа криза, която наложи цялостно преосмисляне на рекламната 

стратегия от страна на индустриалните и търговските фирми. 

Непрестанно навлизащите нови технологии и променящи се пазарни 

тенденции водят до засилена конкурентна борба за предлагане на все по-

качествени стоки. В този смисъл пазарните и рекламните проучвания са от 

изключителна важност, тъй като без тях е напълно възможно да бъде 

пропусната жизнено важна тенденция, която да даде превъзходство на 

конкурентите. В този смисъл проучванията биха осигурили конкурентно 

предимство на една фирма пред друга. По отношение на потребителите в 

последните години маркетолозите са изправени пред една много по-

рафинирана и взискателна аудитория. За разлика от потребителите в близкото 
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минало, които купуваха всичко, което им се предлага, то в последните години 

потребителят стана много по-взискателен, много по-преценяващ и 

непрекъснато сравняващ различните продукти, техните цени и качество и т. н. 

Ето защо без пазарни и рекламни проучвания е немислимо за дадена фирма да 

постигне реализация на произвеждания продукт [3]. 

Усложнената медийна реалност е поредният фактор, обуславящ 

необходимостта от пазарни и рекламни проучвания като важна част от 

рекламната стратегия. Само до преди няколко години медийната реалност 

беше значително по-проста, а броят на медиите на пазара беше сравнително 

малък. Последните години обаче маркетологът е изправен пред 

предизвикателството да работи в сложна медийна среда, характеризираща се с 

голям брой медии и непрекъснато изникващи нови медии. Големият брой 

медии, всяка от които разполага с определена пазарна аудитория, налага 

внимателно проучване на медийната среда. Реализирането на рекламна 

кампания в днешно време без внимателно медийно планиране би била 

обречена на неуспех. А в основата на внимателното и успешно медийно 

планиране стоят пазарните и рекламните проучвания [3].  

Не на последно място като основна причина за необходимостта от 

рекламни и пазарни проучвания бихме могли да посочим и промяната в 

маркетинговата концепция от стоково ориентиран пазар към потребителски 

маркетинг. И ако преди десет години фирмите произвеждаха количество 

продукция без предварителни разчети за потребителското търсене, то сега 

такива разчети са изключително важни. Проучването на потребителя, на 

неговите потребности, желания и интереси, както и проучването на 

конкуренцията е особено важно за успешната реализация на произведения 

продукт. В днешно време всяка фирма се нуждае от разчети на количеството 

продукция, което ще произвежда, като тези разчети са базирани изцяло на 

потребителското търсене. А в основата на анализа на потребителското 

търсене, както и на потребителските навици и интереси, стоят пазарните и 

рекламните проучвания [3]. Каменов (2001) [3] разделя проучванията в 

рекламата на две основни групи: пазарни и рекламни проучвания. Пазарните 

проучвания са проучвания относно пазара на дадения продукт. Тези 

проучвания анализират пазара, като съвкупност от потребители с техните 

потребности, желания и изисквания. Целта на пазарните проучвания е 

детайлно да се анализира пазарният сегмент и да се установи степента на 

продаваемост на дадената стока. Освен потребителите, пазарните проучвания 

представят и задълбочен анализ на външната среда, като конкуренти, законови 

и нормативни актове и т. н. Пазарните проучвания могат да се разделят на два 

типа: качествени пазарни проучвания и количествени пазарни проучвания. И 

докато първите анализират качествено пазара като съвкупност от потребители 

и техните потребности, то вторите дават количествено измерение на 

различните качествени характеристики, обхванати от качествените 

проучвания. Методите на качествените пазарни проучвания биват: фокус 
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групи, дълбочинни интервюта и слепи тестове. Количествените пазарни 

проучвания от своя страна включват следните методи: анкети, наблюдение и 

вторични източници [3]. 

За разлика от пазарните проучвания, рекламните проучвания не 

акцентират върху пазара и неговите потребители, а изследват въздействието 

на рекламата и цялостната рекламна стратегия върху целевата аудитория. 

Анализира се дали рекламата е постигнала своите цели и какъв би бил 

бъдещият ефект от рекламата върху пазара. Ако рекламните проучвания 

покажат, че рекламната стратегия не постига определените резултати, то се 

прилагат коригиращи мерки. Подобно на пазарните проучвания, рекламните 

проучвания биват два основни вида: количествени и качествени. Методите на 

количествените рекламни проучвания биват: анкети, пийпълметри и вторични 

източници. Методите на качествените рекламни проучвания обхващат: фокус 

групи, дълбочинни интервюта и асоциативни тестове [3]. 

Вторият компонент в рекламната стратегия на дадена фирма е рекламата. 

Основната цел на рекламата е да насочи съзнанието на потребителя в 

определена посока. Посоката може да бъде покупка, марково наименование, 

стоково предимство и т. н. В теорията на рекламния мениджмънт рекламата 

може да бъде дефинирана по няколко начина. От една страна  рекламата може 

да бъде разгледана като средство за доставяне на рекламното послание до 

крайния потребител. От друга страна рекламата е средство за постигане на 

определени рекламни цели от страна на рекламодателя с помощта на 

рекламната агенция. Рекламата винаги е насочена към крайния потребител  и 

е съсредоточена върху рекламираната стока. Ето защо рекламата акцентира 

върху самата стока, върху нейните качества, опаковка, качество и т.н. Каменов 

[3] дефинира рекламната цел като: „Комуникационна задача за постигане на 

определен комуникационен ефект, който може да бъде измерен, сред ясно 

дефинирана целева аудитория за определен период от време”. Рекламната цел 

не може да бъде дефинирана просто като увеличаване на продажбите на 

рекламирания продукт за определен период от време. По-скоро рекламният 

ефект, който се цели да бъде постигнат, е да се доведе до съзнанието на 

потребителя информацията за рекламирания продукт, за неговите качества и 

предимства. Рекламата цели да убеди потребителя в качествата на 

рекламирания продукт и да го увери, че изборът му да закупи рекламирания 

продукт е правилен. Или механизмът на рекламата предполага първо 

убеждение, а после действие [3]. 

Третият основен компонент на рекламната стратегия е промоцията. Има 

различни техники за насърчаване на продажбите. Някой производители 

предпочитат директното намаление на цените, докато други производители се 

насочват към индиректни методи за насърчаване на продажбите като талони, 

количество плюс премии, награди, лотарии, дългосрочни насърчителни 

програми и т. н. Важно е да се отбележи, че между промоцията и рекламата 

има една основна разлика в механизма на  реализацията, а именно: рекламата 
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предполага първо убеждение и после действие, докато принципът на 

промоцията е точно обратният - първо действие и после убеждение от страна 

на потребителя. Другата съществена разлика между рекламата и промоцията 

е, че рекламата набляга на физическите характеристики на рекламирания 

продукт, докато промоцията до голяма степен не засяга рекламирания 

продукт, а по-скоро въвежда външен стимул, чрез който мотивира потребителя 

за извършване на дадена покупка [3]. Принципно промоцията е тактически 

елемент в рекламната стратегия на фирмата или първоначално промоцията има 

краткотраен ефект върху продажбите на даден продукт. Тук е важно е да се 

отбележи обаче, че има и промоционални техники, които имат дълготраен 

стратегически ефект и обема на продажбите остава по-голям от първоначалния 

дори и след изтичане срока на промоцията [3].  

 

3. Влияние на Световната икономическа криза върху рекламната 

стратегия 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. Настъпилата през 2009 година икономическа криза 

несъмнено засегна и рекламната стратегия на индустриалната фирма. Това 

наложи прецизиране на основните три компонента, залегнали в рекламната 

стратегия, както  и много точното дефиниране на ролята на всеки един тези 

компоненти в рекламната стратегия. Ако в годините преди икономическата 

криза индустриалната фирма можеше да осъществи успешна рекламна 

стратегия без да се базира на пазарните и рекламните проучвания, то в 

кризисния период воденето на рекламна стратегия без внимателен анализ на 

пазара и на ефекта на рекламата е обречена на неуспех. В годините на 

икономическата криза рекламните и пазарните проучвания заеха водеща роля 

в рекламната стратегия на индустриалната фирма, тъй като потребителят стана 

все по-рафиниран и все по-внимателен в своите разходи. Задълбоченият 

анализ на пазара, на потребителя, на неговите постоянно променящи се навици 

в съчетание с анализ на неговите доходи е необходимо условие за успешната 

рекламна стратегия. Ето защо в годините на икономическа криза 

индустриалната фирма трябва да прекрои своята рекламна стратегия и да даде 

водеща роля на пазарните и рекламните проучвания. Ролята на останалите два 

компонента, а именно реклама и промоция, също силно се измени в годините 

на икономическа криза. Ако в предкризисния период индустриалната фирма 

можеше да води успешна рекламна кампания, базирайки се само на реклама, 

то в кризисния период ролята на промоцията като компонент в рекламната 
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стратегия стана особено важна и да се разчита само на реклама или само на 

промоция бе немислимо.  Само чрез комбинираното въздействие на реклама и 

промоция бе възможно да се постигне успех при осъществяването на 

рекламната стратегия от страна на индустриалната фирма. При комбинираното 

въздействие на рекламата и промоцията се получава т.нар. ефект на Храповото 

колело [3]. И докато рекламата достига до потребителя и го убеждава в 

отличните качества на рекламирания продукт, промоцията подтиква 

потребителя към извършване на покупка. Казано другояче, рекламата е този 

компонент в рекламната стратегия, която отъпква пътя пред промоцията и 

подсилва нейното действие. Ето защо комбинираното въздействие на реклама 

и промоция, базирано на задълбочени рекламни и пазарни проучвания, е 

ключов фактор за провеждането на успешна рекламна стратегия в условията 

на икономическа криза.  

 

4. Заключение  

Икономическата криза от последните години оказва влияние върху  

изграждането на рекламната стратегия на индустриалната фирма. 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. В този смисъл ролята на 

рекламните и пазарните проучвания се оказва решителна. Задълбоченото 

познаване и анализиране на пазара е задължително условие за водене на 

успешна рекламна стратегия в период на икономическа криза. Без детайлен 

анализ на пазара, на потребителското търсене, на потребителските навици и 

потребителските доходи рекламната стратегия в условия на криза е обречена 

на неуспех. В условията на икономическа криза се налага да се постигне по-

силно въздействие върху потребителя чрез комбинирания ефект от промоция 

и реклама. И докато рекламата убеждава потребителя в качествата на 

рекламирания продукт, то промоцията мотивира потребителя към покупка. 

Само чрез внимателен анализ на пазара и умело съчетание на промоция и 

реклама може да се окаже силно въздействие върху потребителите, което е 

важен фактор за успеха на индустриалната фирма в условията на 

икономическа криза. 
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1. Въведение 

PR и рекламата като компоненти на интегрираните маркетингови 

комуникации, в последно време поизоставиха класическото си маркетингово 

предназначение и услужливо се положиха в лоното на индокринацията [3] и се 

наложиха като инструменти на епистемологичната окупация. Те вече не са 

част от класическата пропаганда и психологическа манипулация, а част от 

технологията на хипертрофираното потребление. За обосноваване на нашата 

теза ще използваме обстойно  становища на редица автори. 

 

2 . Изложение 

Как еволюира потреблението?   

За Даниел Бел дискреционните доходи са основата на  различните 

културни типове на потребяване. В развитите общества преобладаващата част 

от хората имат дискреционни доходи (доходи над необходимото за покриване 

на насъщните потребности), които позволяват избор на потребителски стилове 

във все по-разширяващото се пространствено дискреционно социално 

поведение. В обществата в преход незначителен е броя на хората постигнали 

дискреционен доход, затова преобладаваща част от тях нямат избор на 

потребителски стилове. Рекламата се превръща в заместител на част от 

реалното им потребяване. 

Това е нов тип поведение. Поведение различно от оценяваното със 

социално класови термини. То не може да бъде отнесено към стандартните 

променливи на социалния дискурс. Социално поведение в посттоталитарните 
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общества освен новите емблематични стилове на живот (наркомания, рокери, 

метъли, пънкари, ротарианци и т.н.) включва елемента на псевдопотребяване. 

И това се постига изключително чрез медиите, които премахват, това което 

Даниел Бел формулира като психическата, естетическа и социална дистанция. 

Загубата на психическа дистанция намира израз в усещането на индивидите, 

че живеят единствено в настоящето, в мига. Това мотивира да се увеличи 

интензитета и силата на преживяванията и да се засища глада за потребяване. 

Разрушаването на естетическата дистанция е загуба на контрол върху 

преживяването. Зрителят е лишен от способността да се отдръпне и да 

ръководи преживяването. Той е потопен изцяло и се оставя без съпротива на 

предложения от киното и телевизията, в повечето случаи, силно манипулиран 

начин на преживяване. 

Загубата на социална дистанция означава разрушаване на естествената 

комуникация между индивидите, т.е. не позволява на отделния индивид да има 

собствено пространство за движение. Изравнени са жизнените стилове, 

вкусове. В личностен смисъл загубата на социална дистанция означава 

нашествие на тези стериотипни стилове и вкусове в частните светове. Всичко 

това неизбежно предизвиква изкривяване на всекидневното възприятие и на 

цялостния регистър на човешкия опит [1]. 

В развитите общества рекламата способства да се трансформира онова, 

което икономически и социално е предопределено, моделът на себереализация 

в модел на хедонизма. Рекламата прави естествена промяната на ценностната 

система от стремеж за утвърждаване чрез работа, към стремеж да се потребява 

и да се извлича радост от живота.  

В тази ситуация обикновения човек започва усилено да потребява 

реклама. Тя му “предлага“ в изобилие материални блага, и нови жизнени 

стилове. Рекламата е едновременно създател на илюзорните стилове на живот, 

и част от тях. Създател чрез пропагандиране на различни от ежедневието на 

индивидите жизнени ситуации: луксозни курорти, елитни заведения, супер 

състезания, аристократични напитки, парфюмерия, облекло, хранителни 

продукти. Така обикновените хора изживяват себе си в илюзорен социален 

статус. 

Технологията на хиперконсумиране е описана от Жил Липовецки с  

понятията за хипермодерност и хипериндивидуализъм. Според Липовецки на 

хипермодерното общество отговаря ново време на консумирането: времето на 

хиперконсумиране. Три основни черти определят този нов цикъл: 

Първо, "полуколективно" консумиране, чийто център беше семейната 

осигуреност (по един телевизор, телефон и кола на семейство) беше заменено 

с едно все по-десинхронизирано и персонализирано потребление на благата 

чрез по-големия брой нови придобивки и предмети на домакинствата 

(мобилния телефон, видеото, Интернет и т.н.).  

Второ, появи се консумирането от хипериндивидуалистичен тип. 

Консуматорът от нов стил, така често описван от изследващите, го като 
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блуждаещ, постоянно прехождащ, бързоподвижен, непредвидим, 

фрагментиран, освободен от тежестта на условностите, етосите и правилата на 

класите. 

Третата черта, консумирането за себе си е започнало да преобладава над 

консумирането, наложено от грижата за другия, консумиране, което е свързано 

повече с емоциите, играта и опита, отколкото със статуса, престижа и 

признанието. Консумирането функционира вече като пътуване: задвижено 

е нашето въображаение.  

Културата на сетивното благополучие обаче не се ограничава със средата 

на обитаване и предметите, то е завладяло отношението към тялото. Това се 

вижда в сферата на хигиената, грижата за себе си и красотата... Оттук и 

множенето на ароматизираните душ-гелове, пяни за вана, етерични масла. 

Успоредно с това на преден план идва и идеята за козметичното удоволствие 

[6]. 

 
 
Аxe – една от типичните кампании на Axe, този път за душ гел Lynx. 

Надписът гласи „Мръсна съм. Измий ме“, което отново е игра на 

асоциации.  

Възходът на сетивното благополучие се вижда още в увеличаващия се 

брой на дейностите, свързни с формата и поддържането на себе си, с 
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несиловите и водните гимнастики, с дзен и йога, всичко това предназначено да 

ни отпусне, да прогони стреса и да ни накара да се чувстваме добре. Към това 

се добавя и успехът на таласотерапиите, масажите, сауните, хамамите, 

калифорнийските бани.  

Реклами:  

1. Таласотерапия – лечение с морска вода, соли, глина и водорасли. 

Слоган: “Морето отмива всички болести“. Това го е казал не кой да е, а самият 

Хипократ. Той забелязал, че рибарите рядко боледуват от инфекциозни 

заболявания, а раните им заздравяват бързо. Хипократ и Цицерон съветвали 

своите съвременници да използват морската вода за лекуване от много 

болести. А древните римляни предлагали различни таласопроцедури в 

обществените бани /ангажиране на вниманието, чрез мнението на видни 

личности/. 

2. Този вид лечение се препоръчва при хора, които страдат от: Артрит, 

артроза и остеохондроза; ревматизъм, радикулит и травми на сухожилията; 

болки в ставите и мускулите; кожни болести и сексуални разстройства ; 

преумора, безсъние, стрес. При децата помага при нощно напикаване и слаб 

имунитет; Водораслите забавят остаряването на кожата. Освобождават 

токсините от организма и нивото на потни и мастни жлези./ мотивация за 

потребяване -панацея за малки и големи/. 

3. Хаммамет: Средиземноморската столица на таласотерапията. Най-

старият тунизийски курорт е чудесна дестинация за културен туризъм, но е 

още по-известен като столицата на таласотерапията. Той представлява интерес 

за всички, които се интересуват от оздравителни и подмладяващи процедури, 

правени по този метод.  Тъй като историята на Тунис е тясно свързана с 

древния Картаген, не може да бъде пропусната асоциацията с легендарния 

военачалник Ханибал./пълноценна релаксация чрез „потапяне“ в древни 

артефакти [9]. 

На сцената на нашата епоха процъфтяват всякакви психотерапии, 

предназначени да ни освободят от стреса и тревожността. Целта на цялото това 

множество не е просто да излекува неврозите, а да осигури вътрешното добро 

самочувствие и развитието на субектите чрез слушането и говоренето. Вече не 

става дума за лекуване на смущенията, а за това човек да обича себе си, като 

преобразува съзнанието си чрез психологическа работа върху себе си. По 

такъв начин нашата епоха се съпровожда още от психологизация на 

техниките на благополучието [6]. 

Реклама: Пуснаха онлайн психотерапия на Острова 

Апел: При думата терапия, вероятно си представяте да полегнете на диван 

и да разкажете за живота си на нежно говорещ терапевт. Но сега ново мобилно 

приложение ще промени представите ви и лечението на пациенти, страдащи 

от депресия, посттравматични разстройства и стрес. Терапията е създадена 

специално за хора, които имат нуждата от помощ, където и да са и по всяко 

удобно за тях време. „The Babylon Therapy” е цифрова услуга за видео 
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консултации, докато сте в движение или ако искате да се отпуснете сред уюта 

на собствения ви дом. Пациентите могат да разговарят с обучени терапевти и 

да се справят с проблеми от стрес и депресия до фобии, хранителни 

разстройства и загуба на близък човек. Услугата струва 49 паунда за 50-

минутна сесия и е създадена, за да насърчи хората да потърсят помощ, преди 

да достигнат до критично състояние. Стартирането на мобилното приложение 

е част от кампанията за подобряване на психологично здраве във 

Великобритания, след като статистиката показа увеличение на хората с 

умствени проблеми с цели 10% през последната година.  

Рекламният апел олицетворява най-важния мотив, с помощта на който 

се изграждат положителният имидж и предпочитание към стоката по 

отношение на съответната потребителска група. Много характерно в това 

отношение е изказването на един от мениджърите на REVLON: “Във 

фабриката произвеждаме козметика, в магазините продаваме мечти”. 

За рекламата на една и съща стока могат да се използват много мотиви, но 

за потребителя един или няколко от тях са най-важните, ключовите. За 

откриване на печелившия апел (и след това на негова основа да се създаде 

рекламата), трябва да се отчетат най-малко две неща: 

Първо, в много от случаите потребителите не осъзнават мотивите, защото 

истинските мотиви функционират на подсъзнателно ниво. В случая са за 

предпочитане проективните методики пред директните, когато се изследва 

мотивацията на потребителите. Психоанализата и проективните методики 

позволяват да се открият психологическите характеристики на стоките, които 

отговарят на скритите, а най-вероятно и на неосъзнатите очаквания на 

потребителите; 

Второ, ефективният апел интерпретира стоката най-вече като цел, а не 

като средство. Интерпретиране стоката като цел, означава да се определи 

водещия апел в зависимост от психологическите характеристики на стоките. 

Например, основната цел на тигана може да бъде семейното щастие или 

женското отмъщение, а не самото готвенето [5]. 

 

3. Рекламата - инструмент на епистемологична окупация 

Според Ал Рийс и Лаура Рийс „Епистемологична окупация е 

колонизацията“ на човешките възприятия и мислене и пренасянето им чрез PR, 

реклама и аудиовизуалните изкуства в една виртуална квазиреалност ...Когато 

един начин на комуникация изгуби своята функционална цел, той се превръща 

във вид изкуство... Рекламата – казва Маршал Маклуън – е най великото 

изкуство на ХХ век“... Все повече потребители започват да възприемат 

рекламата като вид изкуство, вместо като средство за комуникация. Колко 

често сте чували някой да каже: „Снощи видях страхотна реклама по 

телевизията; спуках се от смях“. Когато го попитатте за името на 

рекламирания продукт, отговорът неизменно е: „не си спомням“ [7]. 
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Технология  и техниките на психоемоционалното въздействие на 

рекламата еволюира във времето. 

Форшпан (на немски: Vorspann). Буквалното значение на термина на 

немски е: преден, втори конски впряг за подсилване на тягата. Техника, която 

се използва за послание към подсъзнателното възприeмане. Така например 

навсякъде, където има инсталирани екрани, могат да се излъчват subliminal 

messages (съобщения, отправяни към подсъзнанието; подпрагови съобщения). 

Още от средата на миналия век е известно, че чрез сетивата на сублиминалните 

съобщения влизат незабележимо в подсъзнанието ни. През 1959 г. Д. Бърн 

доказва, че чрез сублиминално представяне на думата BEEF (говеждо месо) 

като отделен кадър във филм се активира усещането за глад на участника в 

експеримента. През 1964 г. Д. П. Спенс повтаря опита с думата CHEESE 

(сирене), но при значително по-сложни условия, при което изводите на Бърн 

се потвърждават. През следващите години се провеждат много тестове и дори 

критиците, трябва да признаят, че въздействието върху подсъзнанието е 

успешно.  

На 13 май 1988 г. вестник Le Quotidien de Paris публикува доклад на 

медийния експерт Жан Монталдо. Той забелязал, че по време на 

предизборната кампания за президент държаният канал Antenne 2 показва на 

френската публика като форшпан три пъти дневно, преди новините, поредица 

от десет кадъра с претендента за президентския пост Митеран. Монталдо 

установил това с помощта на видеорекордер, с който желаните кадри можели 

да се покажат на стоп кадър. Поредицата била излъчена общо 2948 пъти. 

Впоследствие продуцентът се оправдал с обяснението ,,Исках само да направя 

форшпана актуален", а отговорният редактор обяснил всичко като ,,шега" [9]. 

Изборът на Митеран не се подлага на съмнение и не се оспортва, защото 

негова предизборна кампания е поверена на Жак Сегела. Той откровенно 

признава, че е използвал постиженията на рекламата в предизборната 

кампания на Франсоа Митеран. “Французите гласуваха не толкова за 

социалиста, колкото за начина на живот. Доказателство за това открих в едно 

проучване за новия президент, което направих няколко дни след встъпването 

му в длъжност. Четирдесет и две на сто от избирателите, които бяха 

подкрепили Франсоа Митеран, признаваха, че не са социалисти. И 

социализмът изобщо не ги интерисува. Мотивирало ги беше желанието за 

промяна в стила им на живот... Този стил на живот е конструиран 

изключително от търговската реклама и безпрепятствено се използва като 

нагласа за постигане на политически цели. Трудно може да се наложи 

политическа кауза или да се спечели политическа битка, ако не се използва 

магията на рекламата да сътвори консенсусно потребяване на политическо 

послание в мнозинството от електората. Политическият апел към целевата 

аудитория трябва да бъде поднесен чрез знаковата система на нейния стил на 

живот [8]. 
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Подсъзнателното въздействие е почти изоставено, но форшпана остава 

основна техника в рекламата, защото чрез него се  избират най-изразителните 

и силни моменти от визуалното предстаявне на рекламирания обект съчетани 

с музикални и адудиовизуални внушения, които да провокират интереса на 

зрителя.   

За по-успешното прелъстяване е открит един нов феномен „емотикона” 

/идва от английски език, изразява съчетанието на емоция и образ и означава 

„изпитвам емоция” (to emote). Емотикона е масова и обичайна практика в 

блогове, форуми, чатове, социални мрежи. Понякога емотиконите могат да 

заместят цели изречения, като например ’радвам се’ или „тъжен съм”, 

„поздравявам те” или „плаче ми се”, така че вместо да ги изписваме, да ги 

„изрисуваме” по забавен начин само с едно натискане на клавиша. 

Емотиконите дават възможност на големите компании да включват много 

смайлита в продуктите си и по този начин да покриват всяка възможна емоция. 

В резултат тяхната употреба днес при представяне на почти всякакви текстове 

се възприема като нещо напълно естествено. Yahoo!, America Online, and 

Microsoft Network, Skype предлагат разнообразни емотикони, също и 

анимирани, които летят навсякъде и изглежда ще останат на сцената още дълго 

време. Имитирайки различни емоциални състояния, емотиконите служат 

предимно за създаване на допълнително значение или нюанс на рекламните 

апели [9]. 

Рекламата като емблема на хедонистичната епоха експлоатира и нейния 

културен стил - поп-арта. Иконографията на поп-арта идва от всекидневието и 

затова се превръща в неизменна част от езика на рекламата. Неговата живопис 

е пародийна, остроумна, очароваща, секси, пълна с трикове, и с всичко това 

комуникативна. Поп-арта е конвенционалното оръжие на младежката 

контракултура в противопоставянето на консервативните ценности и 

традиционния начин на живот. 

Рекламата, базирана на образи от поп-арта се възприема еднакво лесно от 

всички. Не случайно един от най-ярките представители на поп-арта Кийт 

Хеъринг е поканен да направи светлинна анимация на електронен билборд на 

Таймс Скуеър, най-оживения площад в света. На него е възложено да направи 

четири интерпретации на логото на Лъки Страйк. Художникът ги представя 

като спираловидни човечeта, чито глави са известната “мишенка“ на фирмата. 

По този начин изградения образ на марката подсилва внушението за 

непокорния и свободен дух на човечеството. Както признава авторът на тези 

реклами, изкуството помага на комерсиализацията. 

Анализирайки функциите на рекламата в  контекста на епистемологичната 

окупация трябва да се отдаде внимание и на  въздействието на съчетанието на 

цветовете за постигане на емоционален ефект върху потребителското 

поведение. Трябва да се отчитат: символиката на цветовете; връзката между 

цветовете и емоциите на човека; връзката между цветовите предпочитания на 

различните възрастови групи... Цветовете са типична знакова система и като 
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такава в рекламите те могат да изпълняват редица функции: описателна – чрез 

цветовете се описват характеристиките на стоките; експресивна – чрез 

цветовете се създава настроение; изразяваща – цветовете се използват като 

носители на значение; символизираща – цветовете се използват като 

символи; свързваща – чрез цветовете се постига композиционното единство 

на рекламното съобщение; акцентираща – чрез цвета се изразяват важни 

елементи от рекламното съобщение. 

Каква е връзката между яркостта и наситеността на колорита и ценовата 

политика в рекламното съобщение? Ярките, наситени цветове, са характерни 

за продуктите от нисък или икономичен клас. Колкото са по-ярки цветовете, 

използвани от дадена компания, толкова по-нискокачествени продукти 

произвежда. Целта на ярките цветове е да предизвика бързо реакция на глад, 

но и на подсъзнателно ниво да дразни възприятията на потребителите [2]. 

Как рекламата сътворява магията на епистемологична окупация? 
Рекламата е парадоксалност, която разстройва разумния ред и обяснение 

на нещата. Рекламата потапя индивидите в един маргинален свят, където 

желанието за потребяване и илюзията на потребяването се съчетават така, че 

пораждат наслаждение в паталогични форми, които потискат нормалните 

жизнени рефлекси. Това най-често са телевизионните реклами за екшъни, 

филми на катастрофите, филми на ужасите. В рекламните видиоклипове са 

показани най-възбуждащите въображението сцени, и се активира желанието 

да се съпреживеят героите и сцените, откъсвайки се от нормалното човешко 

поведение. 

Рекламата създава “тяга“, склонност към ритуализация, т.е. възвеличаване 

акта на потребяване до нещо грандиозно, възпламеняващо страстите и 

нажежаващо въображението. До каква степен се провокира желанието да 

караш автомобил, това може да се разбере от рекламата на автомобила на ДЕУ 

“Есперо“, който със своята мощ и вседеходност просто “прелита“ стария телен 

пешеходен мост. Ритуалът на шофирането се превръща в нещо 

трансцендентно. 

Рекламата е съвременното митотворчество, която превръща 

потребяването в обект на мита. Рекламите чрез масмедиите създават 

възможност за налагане на масови стериотипи чрез различни системи най-

често взаимствани от изкуството. От киното и спорта се взаимства системата 

на звездите, от живопистта - поп-арта, от музиката -  най-нашумелите и 

атрактивни поп-стилове. Жак Сегела синтезирано формулира процеса на 

трансформация. “Време е рекламата да поеме щафетата от уморените търговци 

на илюзии в Бевърли Хилс. Нашите марки ще са новите звезди. Така 

консумацията ще се превърне в културен акт. Рекламата ще спечели правото 

си на гражданство, което враговете и отказват. Тя ще се превърне в машина за 

мечти, в средство за бягство, във всекидневен Холивуд“ [8]. 

Жак Сегела сполучливо определя звездите като съвършен продукт на 

консумативното общество, които фокусират основните човешки въжделения. 
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В тях се срещат търговията и изкуството, митът и стоката. Звездата разполага, 

според автора, с три непобедими оръжия. 

Първо, звездата е убедителна със своята физика. Тя кара хората да я 

следват. Тя има дарбата да продава мечти. Това е единствената стока, за чиято 

цена не се пита. Стоката-звезда също трябва да покорява с външността си, а 

това се постига чрез нейните качества (физиката). Качествата на Кока Кола са 

мит, който не е разгадан и до днес.  

Второ, звездата има дълготраен живот, защото притежава умението да 

просъществува във времето. За стоката-звезда, това е възможността да бъде 

наложена и да остане трайно в потребностите на купувачите. Това се постига 

тогава, когато рекламният образ на продукта, съвпадне с образа, който 

купувача търси. Много мъже и жени посягат към “Марлборо“, защото желаят 

да изпитат тръпката, че са в страната на Марлборо. Подобно на Джон Уейн те 

искат да почувстват спокойствието докато цигарата им дими. 

Третата природа на звездата е да омайва, т.е. да се харесва. За стоката-

звезда това означава да бъде постоянно търсена, да бъде винаги хит на пазара. 

В света има няколко десетки такива стоки, останалите просто не издържат на 

конкуренцията [8].  

Социокултурната значимост на реклама може да се определи като 

трансформиране на медиите от “форум за размишления“ (полимизиране) в 

“предприятие“, произвеждащо търговско пространство [4]. Медиите от 

институции на индивидите в качеството им на публика се превръщат в 

институция на определени членове от публиката в качеството им на частни 

лица. Медиите се превръщат в канал, по който привилегированите частни 

интереси нахлуват в публичността. Това създава възможност не само за 

комерсиализиране на медиите, но и в превръщането им в средство за 

манипулиране на индивидуалното и общественото мнение. Така рекламата се 

превръща в един от най-мощните инструменти за манипулация. На обекта на 

търговската рекламата се предава авторитет на предмет на публичността, чрез 

постигане на консенсус сред възприемащата я публика. Този консенсус се 

постига чрез постоянни потребителски тренировки, осъществявани чрез 

рекламата [4].  

Рекламата наистина възприе типичните похвати на индустрията на 

Холивуд в производството и продажбата на кинозвезди. Тя създаде новия 

консуматор, който купува стока за да потребява, но най-вече купува заради 

магията, която получава в добавка. Човекът на прехода не купува, а само 

потребява магията предлагана от рекламата.   
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4. Заключение  
Безспорно рекламата е вид индустрия, затова икономически значим е 

маркетинговия ефект от реализация на нейния продукт. Но рекламата е и 

институция, която изпълнява важни регулативни функции в общественото 

поведение на индивите и групите. Тя е част от общественото битие на хората 

и по своеобразен начин го моделира, като реализира същността си на 

инструмент на епистемологичната окупация. 
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1.  Въведение 

Възможни са множество подходи за разработване на рекламни послания, 

но те най-общо могат да се обединят в четири основни групи: 

1.1. Рационален подход за съставяне на рекламни послания. При него 

вниманието е фокусирано върху потребностите и интересите. Този тип 

съобщения са информативни и наблягат на фактите за характеристиките на 

продукта и ползите, които носи той, на знанията и логиката на потребителите. 

1.2. Емоционален подход при съставяне на рекламни послания. Този 

подход се основава на голямото разнообразие от чувства и емоции, както с 

персонална, така и със социална насоченост. Към най-често използваните 

емоции и чувства с персонална насоченост могат да се посочат – любов, 

радост, щастие, задоволство, забавление, сексуално влечение, страх, гняв, 

комфорт, скука,  досада, въображение и др. Към тези със социална насоченост 

– социален статус, признание, уважение, социален прием, социална подкрепа 

и др. 

Едни от най-често използваните начини за прилагане на емоционалния 

подход в рекламата е чрез вграждане на елементи на хумор или някаква 

заплаха (страх) в обявите. Страхът се използва в съобщения главно в две 

посоки. Първата, чрез показване на опасността и отрицателните последици за 

здравето, материалното положение на индивида и втората, чрез показване 

опасността от негативна оценка на обществото. 

1.3. Комбиниране на рационалния и емоционалния подход. Той е най-

често използваният подход, защото съчетава предимствата на първите два. 
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При него рационалните, информационните елементи се преекспонират 

емоционално, тъй като така те по-силно въздействат на потребителите. 

1.4. Подход, основаващ се на морала. При него обръщението е насочено 

към чувствата и разбиранията на потребителите за това кое е правилно и кое 

не (кое е морално и кое не). 

Посочените подходи се детайлизират и разработват в конкретни стилове 

за изпълнение: излагане на факти; технически доказателства; научни 

доказателства; препоръки; демостриране; сравняване; част от живота; стил на 

живот; анимация; персонален символ; създаване на настроение и благоприятен 

образ; фантазия; музика, драматизация; хумор; комбинация на различни 

стилове на изпълнение. Част от тези стилове, макар и не под тази 

формулировка, ще бъдат конкретизирани в следващото изложение. 

 

2. Етапи на създаване 

Създаването, според творческата стратегия на Анри Джоанис, се развива 

в три етапа: избор на психологическа ос; създаване на концепция за 

осъществяване на комуникацията; създаване на базово рекламно послание 

(Жоанис, А., Творческият процес в рекламата, Изд. Ваньо Недков, София, 

1992).  

2.1. Избор на психологическа ос 

 Търсеният психологически ефект се определя от нуждите, мотивите и 

поведението на потребителите от определената целева група. Прави се 

преценка кой аспект от поведението трябва да се модифицира, към кои 

познания трябва да се насочи вниманието на аудиторията, кой предразсъдък 

трябва да се атакува и т.н. Това е фазата за размисъл. Тя отговаря на фазата 

“обещание” от плана за творческата дейност. Например, да си купиш машина 

за миене на съдове означава (таблица 1):  
Таблица 1 

Мотивировки “Спирачки” 

Да се избавиш 

от бремето на 

миенето на 

съдове  

Риск от лошо измиване на съдовете  

 

            

съдове

те 

 

Наличие на 

повече 

свободно

  

време 

Претрупване на кухнята 

Да бъдеш в 

крак с модата и 

Риск от повреди и лош сервиз 
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висок стандарт 

на живот 

В кухнята се 

появява нова 

красива вещ 

Много висока цена спрямо ползваната услуга 

 

За да се предизвика покупка трябва или да се стимулира мотивировката, 

или да се намали реакцията на “спирачката”. 

Какви трябва да бъдат критериите при определяне на психологическата ос? 

Психологическата ос трябва да бъде силна и все още неексплоатирана идея. 

Като се каже, че машината за миене е ергономично издържана, това твърдение 

представлява нова ос за рекламата. Психологическата ос трябва да бъде 

свързана с някакъв отличителен белег на продукта. Всички машини за миене 

извършват операцията бързо, това е тяхно присъщо качество. Но ако тази 

марка мие перфектно, това е отличителен белег. Присъщото качество е мотив 

за покупка, а един отличителен белег е мотив за избор 

Психологическата ос трябва да съотвества на действителността на 

продукта. Продуктът трябва да притежава предимства, отговарящи на 

действителността. Добрата реклама се подхранва не от добрите идеи, а от 

добрите продукти (Жоанис, А., Творческият процес в рекламата, Изд. Ваньо 

Недков, София, 1992). 

В еволюцията на дизайнерското творчество множество марки са свързвали 

доброто име с високото качество на предлаганите продукти. В днешно време 

подобни практики се срещат изключително рядко. В действителност 

дизайнерите създават несъществуващи качества, чрез игра на образи и думи 

или чрез преекспониране на леко достойнство на продукта пред някои други. 

Пример: реклама на Head & Shoulders (козметика за коса и тяло) с натрапване 

на израза „....ДО 100 % обем до една седмица“. Т.е. потребителите чуват главно 

100 % и числото 1 ...а всъщност резултатът е около 5-10 % при минимум 7-8 

дни използване.... 

2.2. Създаване на концепция за осъществяване на комуникация 

Това е втората фаза от етапа на създаване. Изхождайки от 

психологическата ос, т.е. от визирания психологически резултат, се създава 

подходяща концепция, осигуряваща търсения ефект. Тава може да бъде фраза, 

персонаж, ситуация и т.н., която да предизвика задоволство като въздействие. 

Концепцията за осъществяване на комуникацията има за цел да представи 

конкретния специфичен, доверителен начин за задоволяване на изискванията 

на психологическата ос. 

Първият принцип, върху който почива фазата “концепция за 

осъществяване на общуването” е конкретизиране на желаните резултати. 

Вторият принцип е този на индукцията. Това е феномен на общуването, 

който има три варианта: 
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Положителна индукция, развиваща се правилно в посоката, определена от 

създателя на рекламната концепция. Например, рекламно послание: 

“Перилният препарат Деро отделя кослород при разтваряне във вода.”. 

Индукция: ”Моето пране ще бъде бяло и чисто”. Индукцията достигаща до 

неразбиране. Например, рекламно послание: “Камерата има антипаралаксно 

устройство”.  Индукция:”Аз нищо не разбрах”. 

Индукцията предизвикваща отрицателен ефект. Например, рекламно 

послание: “Това ексцентрично, но симпатично момиче използва нашия грим.” 

Индукция “Това момиче е грозно и с лош вкус. Затова няма да си купя грима, 

който то използва.” 

Съществуват два вида концепции за осъществяване на комуникация: 

Директни концепции, описващи направо предимствата, предлагани от 

психологическата ос. Те имат предимството на прякото изразяване, което води 

до незабавно възприемане. Но в същото време те могат да не са достатъчно 

доверителни и понякога могат да имат дразнещ ефект (“Вие ще останете млада 

и желана, благодарение на нашия крем”) 

Индиректни концепции (базирани на индукция). Те притежават 

предимството, че съдържат в себе си елемент на предварително изпитване на 

реакцията на аудиторията, като позволяват по-малко дразнещо изразяване (без 

прекален “рекламен” характер, пред който аудиторията става все по-

резервирана). Индиректните концепции допринасят повече за оргиналността, 

защото позволяват по много начини да се внуши нещо, да се изрази с половин 

дума, да се подразбере. Поради непрякото изразяване невинаги е сигурно, че 

индукцията ще предизвика правилна реакция и че адресатът ще разбере и 

интерпретира рекламното послание в желаната от комуникатора посока 

(примерът с грима). За избягване риска от неразбиране, се провеждат 

предварителни тестове на рекламното послание. 

Във фазата на създаване на концепция за осъществяване на комуникация се 

представят възможно най-голям брой директни и индиректни концепции, след 

което се избират най-добрите от тях. Концепциите избрани трябва да отговарят 

на четири критерия: 

Оргиналност. Избраната концепция трябва да бъде възможно най-далеч от 

съществуващите рекламни стереотипи, от “първичните” идеи, които се 

появяват автоматично в съзнанието на всеки създател на реклама. Трябва да се 

потърсят “вторични” идеи, по-примамващи и по-невидими, което се постига 

основно чрез индукцията. 

Възможности за визуализация. Концепцията в повечето случаи ще бъде 

предавана основно с картини, а в избраните идеи трябва да се съдържа 

възможността за изразяване с обикновени, силни и красиви изображения. 

Минимални рискове в процеса на общуването. Този критерий е 

противоположен на първия. Избраната концепция трябва да бъде разбрана 

лесно и предложената индукция да има добри шансове за реализиране. 

Търсенето на “вторични” идеи довежда понякога по-далеч от директното 
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описание на задоволството. Така концепцията може да наложи позоваване на 

културни и естетически понятия, твърде далеч от нормалния свят на 

възприятия.  

В края на този етап се достига до серия концепции - първично 

визуализирани. Някои от тях почиват основно на словесни описания, 

други на визуални реализации. 

2.3. Създаване на базово рекламно послание  
Това е трета фаза от етапа на създаване. Базовото рекламно послание 

(илюстрация – key visual, текст, музика и т.н. ) е първото примерно творение, 

разработено в детайли. Това е елементът, който по-нататък ще вдъхновява 

останалите материали по организиране на рекламната кампания. 

 

3. Алфабетиката на цветовете в рекламата 

Алфабетиката е семиотичната дисциплина, която изследва азбуките на 

знаковите системи. Най–добрият начин да се създаде ефективна азбука е да се 

организира под формата на опозиции (контрасти). За цветовете това са 

контрастите: черно/бяло — цветно; светли — тъмни цветове, наситени — 

ненаситени цветове и т.н.  

Може да се определят функциите на цветовете в комуникацията, в 

зависимост от различните семиотични дялове: 

- изразяващата (семантичната) функция — използват се цветовете като 

носители на значение; 

- свързващата (синтактичната) функция — постига се композиционно 

единство чрез цветовете; 

- експресивната (прагматичната) функция — чрез цветовете се създава 

настроение в зависимост от различни потребителски групи и т.н. 

(Кафтанджиев, Христо, Цветовете в рекламата, сп. ProGRAFICA, 2011). 

Според К. Г. Юнг синьото е цветът на небето, на духа; в психически план 

това е цветът на мисълта. Червеното е цветът на кръвта, на страстта и 

чувствата. Жълтото е цветът на светлината, на златото, на интуицията. 

Зеленото е цветът на природата, на растежа; от психологична гледна точка то 

е свързано с действителността. 

Хегел е утвърдил символика на емоционално- цветови съответствия на 

духа - светлото и жълтото е жизненото, бодрото, съзидателното; тъмното и 

синьото - кротко, смислено; червеното - мъжко, царствено; зеленото - 

спокойно, неутрално (Шевалие, Ж., Речник на символите,Т. 1 – 2, София, Изд. 

Петриков, 1995-1996). Съвременната цветова семантика е по-богата: 

Белият цвят се асоциира с дневната светлина, символизира 

непорочността, невинността, добродетелта, радостта, святостта, чистотата, 

целомъдрието и възвръщането. 

Жълтият цвят се асоциира със слънцето, златото, с есента и узрелите 

класове на пшеницата, с положителната енергия, активността и оптимизма, с 

интелекта, самоконтрола и жизнерадостта.  
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Оранжевият цвят е свързан непосредствено с топлината, асоциира се с 

удоволствието, разкоша, радостта и плама. Създава усещане за благополучие 

и веселие. 

Червеният цвят се асоциира с огъня, кръвта, радостта, красотата, 

любовта, пълноценния живот, динамиката и активните действия, силата, 

властта, величието. Свързва се и с егото, стремежите, храбростта, суетата, 

страстта и сексуалността, войната, враждата, мъстта, агресията, похотта и 

деспотизма.  

Зеленият цвят се асоциира с младостта, жизнеността, раждането, 

надеждата, с тревата и листата, с пробуждащия се живот, дълголетието, с 

природата, в противовес е на индустриализацията.  

Синият цвят се асоциира с небето, морето и водата, с Вселената и 

мисълта, с верността и божествената мъдрост, с чистотата, целомъдрието, 

честността, добрата слава и доверието.  

Черният цвят обикновено означава смърт, загуба на съзнание, сън или 

тъмнина, символ на нещастие, скръб, траур, гибел.  

В съвременния свят, пренаситен от рекламни съобщения, визуални ефекти, 

ярки прожектори и т.н., потребителят постепенно се превръща в разглезен 

консуматор, който поради огромния избор на стоки и услуги, все по-трудно се 

впечатлява, а изискванията му към продуктите все повече нарастват. Поради 

това рекламното послание е важно да се предава ясно, по възможност директно 

и да се разбира от пръв поглед.  

Според Анри Жоанис формулата, която трябва да се използва е т.нар. 

COSYMA – Communication SYnthetique (Синтетично общуване) - 

кaртина/дума за стимулиране на покупка (MA - Motivation d’Achat), т.е. да се 

използват картини, които с един поглед предават рекламното съобщение. 

За да е възможно това е необходимо използването на активни сетивни 

дразнители като: противопоставяне или антитеза, контраст – цветови, формен, 

символен, смислов. 

Цветовата антитеза или контраст може да се постигне чрез използване на 

светло – тъмно, ярки – слабонаситени или моногроматични цветове. 

Използването на принципът на цветовите контрасти в рекламата води до 

драматизъм, силно въздействие и динамика в представянето на продукта. 

Продуктите, свързани с покачване на адреналина, например: спорт, 

енергийни напитки, фитнес клубове и др. разчитат на контрастът между 

плътното агресивно черно за фон и цветността на рекламираните изделия, за 

да постигнат моментално привличане на вниманието (фиг. 1 и 2). 
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Фиг. 1, 2. Реклами на енергийни напитки 

 

Тези реклами имат нужда от силни цветови „дразнители“ като ярки, 

наситени цветове и контрасти, за да стимулират активност, желание за 

действие и физическо натоварване у потребителската си група.  

Използването на такива дразнители се обяснява с факта, че възприемането 

на червено- жълтата част от видимия светлинен спектър (както и други силни 

дразнители като контраст между черно и ярък, наситен цвят) предизвиква 

активация на симпатиковия дял от Централната нервна система (ЦНС) и забавя 

парасимпатиковия.  

Симпатиковият дял от ЦНС обуславя на психо-физиологично ниво 

поведение от типа „борба” или бягство. Активацията му води до разширяване 

на зениците, увеличаване честотата на сърдечните съкращения, засилено 

кръвотечение, при което кръвта достига до мозъка и мускулите. Отслабва 

моториката на стомаха и червата, забавя се процеса храносмилане. Дишането 

се учестява, в кръвта нараства коцентрацията на глюкозата и мастните 

киселини. Всичко това осигурява необходимото ниво за активация на 

организма, а потребителят изпитва необходимост от физически действия и 

„консумация“ на рекламното съобщение. 

Например: голяма част от рекламите за спортни обувки Nike, Adidas и др. 

са на черен фон, на който добре изпъкват цветните продукти. Преобладават 

цветовете от червената гама, които въздействат физиологично на потребителя. 

Базовото рекламно послание е директно, ясно и лесно разбираемо – спорт, 

динамика, активност - предпоставка за създаване на мотивация за покупка 

(фиг. 3 и 4). 

С принципът на изявяването се постига и изпъкване на даден обект над друг 

и се подчертават неговите достойнства. Форменият контраст също привлича 

вниманието на потребителя и позволява възприемането на съобщението с един 

поглед. Комбинацията от различни формени категории играе ролята на 

активен сетивен дразнител. 

 

Фиг. 3, 4. Реклами на спортни обувки 
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Още през 1927 г. футуристът Depero представя своята „Сглобена книга“ с 

болтове на корицата, като манифест на Машинната ера (фиг. 5). В нея той 

показва своя иновативен подход в представянето на информация, чрез негови 

печатни изобретения, комбинация от типографски подходи, шрифтове и 

цветове, както и подреждането на текстови блокове в различни геометрични 

форми. Може да се приеме за първият творец, който показва типографията в 

друга светлина – тази на изкуството. За корицата той залага на 

монохроматичната цветова гама, характерна за металните машини, но 

компенсира с динамична комбинация между формени категории – 1-ва 

формена категория (безпосочен обект, кръг), 2-а (посока насоченост, 

правоъгълник с голяма разлика между височината и широчината, в полза на 

височината), 3-та (посока срещу посока, квадрат), 4-та (диференцирана 

насоченост (триъгълник, ромб, трапец, пентаграм). 
 

 

 

Фиг. 5. Корица на книга на Depero.                     Фиг.  6. Реклама на Unicef 

 

Съвременната реклама на Unicef (фиг. 6) също се възползва от 

атрактивността на цветовия и формения контраст, с което успява да привлече 

вниманието на потребителя от пръв поглед. Контрастът черно-оранжево (към 

охра) е силно въздействащ и на съзнателно ниво предизвиква асоциация с 

огън, което на подсъзнателно такова активира режим на „внимание“ и 

„опасност“. Посланието на съобщението е стимулирането на по-внимателно 

отношение към околната среда с цел предодвратяването на пожари, които 

унищожават горите ни. Слоганът „Бъди внимателен навън“ е поддържан от 

ярки визуално-изразни средства с двойнствено смислово значение – лист от 

дърво, изобразяващ едновременно и пламък на кибритена клечка. Така би 

следвало да се постигне здрава асоциативна връзка между двата символа. 
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Подходът с използването на двойнственото смислово значение е широко 

разпространен в стратегията на рекламните послания. Обикновено продуктът 

е представен като визуална комбинация от качества, присъщи на два различни 

обекта с привидно несъществуваща логична връзка помежду им. Пример за 

това е рекламата на Faber Castell (фиг. 7, 8, и 9), в която чрез визуален колаж 

смесващ образите на моливите с плодове, зеленчуци, пожарна кола и др., се 

представя слоганът „Истински цветове“ (True colours) и посланието за близки 

до натуралните цветове. 

 
Фиг. 7, 8 и 9. Реклами с двойно смислово значение на Faber Castell 

 

Друг пример е рекламата на кетчуп Heinz, в която бутилката е изобразена 

чрез резени домати, поставени един върху друг, имитиращи силуета й (фиг. 

10). 

 В този случай посланието подсказва за естествения произход на продукта. 

Слоганът „No one grows ketchup like Heinz” (Никой не отглежда кетчуп като 

Heinz) допълнително въздейства върху потребителя и го убеждава  в 

качеството на продукта. 

Избраният наситено червен цвят също въздейства физиологично върху 

потребителя, тъй като ярките цветови дразнители от топлата гама стимулират 

производството на хормона грелин – хормона на глада. 

Това обяснява защо голяма част от рекламите и опаковките на хранителни 

продукти съдържат цветове от червената и/или оранжевата гама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 10. Реклама на                    Фиг. 11. Реклама на                     Фиг. 12. Реклама на 

           кетчуп                                   сватбени торти                                 сладоледи 
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Друг пример за двойно смислово значение е рекламата на сватбени торти 

Gateaux. Мини кексчето е на мястото на диаманта на пръстена, което подсказва 

колко скъпоценен и вкусен е презентирания продукт (фиг. 11).  

 Привличащ от пръв поглед вниманието подход е и използването на смислов 

контраст, парадокс или антитеза на символите. Например рекламата на 

сладоледи Antonio Federici (фиг. 12) представлява противоречие на образи – 

бременна монахиня, която държи в ръката си сладолед от марката, навела глава 

и гледайки само към него, сякаш той е най-важния за нея на света. 

Противоречието от факта, че монахинята (символ на непорочността) е 

бременна се оправдава от слогана „Сладоледът е нашата религия“ (Ice cream is 

our religion). В този случай рекламното послание намеква, че сладоледът е 

толкова вкусен и изкусителен, че дори и целомъдрената монахиня не може да 

му устои и даже го приема за религия. Преобладаването на черния цвят, в 

съчетание с монохроматичния интериор допълват усещането за грях, 

мрачност, изкушение. Единствените светли обекти в композицията са лицето 

на монахинята и рекламираните продукти. Лицето е осветено, за да бъде 

достатъчно ясно изражението и погледа й, насочени към също добре 

осветените и привличащи веднага погледа сладоледи. Черният цвят придава и 

луксозно излъчване на рекламното послание, създава усещане за тежест и 

сериозно отношение. 

Съчетанието между черно и златисто е много често 

използвано в реклами на продукти от висок ценови 

клас (фиг. 13). Контрастът между тези цветове е на 

няколко нива - както светостойностен, така и 

символен. Златистото се изявява посредством 

черното, и поради ефекта на ирадиацията 

(разпръскване на светлината) сякаш искри и 

излъчва ярко сияние. Мрачното, но и мистично 

черно, съчетано с искрящото златисто създават у 

потребителя усещане за нещо фантастично, 

различно, ценно, което е важно да притежават. 
                Фиг. 13          
 

4.  Заключение 

Рискът за зрелищната двойственост се състои в неразбирането. 

Потребителят не винаги може да долови връзката между противоположни 

смислови значения, присъщи на два различни обекта с привидно 

несъществуваща логическа връзка помежду им. 

Цветовете са много важна знакова система в различните форми на 

комуникация. В този смисъл семиотиката на дизайна в създаването на 

рекламното послание има освен познавателен аспект и широко практическо 

приложение. 
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Abstract. A business concept may involve a new product or simply a novel approach to 

marketing or delivering an existing product. Once a concept is developed, it is incorporated 

into a business plan. But in recent years, the business model has been the focus of substantial 

attention by academics and practitioners. The business model has also been the subject of a 

growing number of practitioner-oriented studies. A whole set of definitions found in literature 

indicate that a business model should define how a business creates value.  This study provides 

a comparison between business concept, business model and business plan. 

Keywords: business plan, business model, business concept, elements of business model, 

successful, customer value.  
 

1. Въведение 

Бизнес концепцията е идеята за бизнес, която включва основна 

информация като услугата или продукта, уникално предложение за продажба 

и дава предимство на компанията пред конкурентите. Една бизнес концепция 

може да включва един нов продукт или просто нов подход за пускане на 

пазара, или предоставяне на съществуващ продукт. След като концепцията е 

разработена, тя се включва в бизнес плана. 

Планирането, от своя страна, е продължителен процес, започващ с оценка 

на настоящата ситуация, поставяне на цели и задачи, изработване на план за 

действие за тяхното постигане, привеждането на плана в действие, 

преразглеждане на процеса и резултатите, предоставяне на обратна връзка и 

модифициране на плана при необходимост. От момента на привеждане на 

плана в действие се включват всички останали функции на мениджмънта: 

организиране, ръководене, оценяване и контрол.  

През последните години, все по-голяма популярност придобива и 

понятието „бизнес модел”. Тази популярност се дължи и на опитите на 

консултантите в областта на мениджмънта да предложат на мениджърите 

прагматична рамка, чрез която да анализират бизнеса си и да вземат 

аргументирани решения как да адаптират организациите си към променящата 

се среда. Различните автори акцентират на различни аспекти от бизнес модела.                                                                                                                           
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Според някои от авторите, бизнес моделът изразява логиката и предоставя 

данни и други доказателства, които показват как един бизнес създава и 

предоставя добавена стойност за клиентите. Той също така очертава 

структурата на приходите, разходи и печалби, свързани с търговското 

предприятие, което доставя  стойност. На кратко, бизнес моделът, определя 

как предприятието създава и предоставя стойност за клиентите, и след това 

преобразува получените плащания в печалба.  

Според други, по същество, бизнес модел въплъщава организационно и 

финансовата "архитектура" на Бизнеса. Това не е модел за разпространение на 

лист хартия или компютър, въпреки че бизнес модел може да бъде включен в 

бизнес план и в отчети за приходи и прогнози за паричните потоци. Но, ясно 

е, че понятието се отнася на първо място до концептуален, а не финансов, 

модел на бизнес. 

         

2. Същност на бизнес концепция  

          Независимо от това дали един мениджър ръководи успешна и утвърдена 

на пазара компания или е млад, нетърпелив предприемач, то той има нужда 

постоянно да оценява и разработва бизнес концепции. При разработването на 

нови идеи, трябва да намерим отгавори на няколко основни въпроса: 

  Кои са идеалните клиенти - Съществуват ли идеални клиенти и колко 

са те? За да е успешен един нов продукт или ново решение, трябва да се 

концертираме върху него. Безспорно има много клиентски сегменти, към 

които да се насочим, но нов продукт или решение, което се опитва да  е „всичко 

за всички“ е обречено на провал. 

  Съществува ли на пазара - Според много хора е по-добре отговорът 

на този въпрос да е „Не“, защото смятат, че е по-лесно да се създаде нещо, 

което не съществува, вместо да се подобри и усъвършенства нещо, което вече 

се предлага на пазара.  

   Какво прави клиентът в момента - Ако съществува нуждата, логиката 

подсказва, че трябва да има и решение. В някои случаи намирането му може 

да отнеме много време, но в други може да се окаже  точно това, което смятаме 

да предложим на пазара. 

   Каква е цената на настоящото решение -  Настоящата цена може да 

се изчисли от гледна точка на човекочаса. Комуникацията с клиента ще бъде 

от решаващо значение за първоначалното приемане на продукта/услугата. 

  Какви активи или възможности предлагаме, които са уникални - Най-

успешните бизнес модели са фокусирани върху уникални стратегически 

възможности, които един предприемач или бизнес може да донесе на пазара. 

Стойността на бизнес концепцията може да се подобри като се фокусираме 

върху онази част от бизнес модела, която е уникална. 

  Как биха реагирали конкурентите при успещен старт - Ако идеята е 

успешна, ще има конкуренти, които ще възникнат в бъдеще или вече ще 

съществуват. 
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  Какъв е бизнес модела - Дефиниране на бизнес модела от край до 

край.  

  Как може да се тества и усъвършенства бизнеса - Трябва да се 

намерят начини за привличане на нови клиенти и изграждане на бизнес около 

техните нужди.  

За предприемачите често е по-лесно да измислят различни идеи за нов 

бизнес и по-трудно реално да разработят и изпълнят тази концепция. Една 

бизнес концепция е мостът между идеята и бизнес плана [Фигура 1]. 

Конвертиране на една идея в бизнес концепция изисква мислене за това как 

продуктът или услугата ще се продава и кой ще са потребителите/купувачите; 

ползите от продукта/услугата, как се различават от подобните на тях; методите 

на доставка. Подготовката на писмена концепция подпомага да се анализират 

критичните компоненти на организацията и започва изследване на ключови 

фактори, които могат щателно да се разгледат в бизнес план. След като бизнес 

идеята е изложена като бизнес концепция, предприемачът може да оцени 

бизнеса по-ефективно за потенциални предизвикателства и капани. 

      

Фиг. 1. Пътят за осъществяване на бизнес идея 

 

Една ясна бизнес концепция дава възможност на основателя накратко да 

описва точното естество на дейността на доставчиците, клиентите, 

заемодатели,  човешки ресурси – важно умение за предприемаческия успех. 

Например не е достатъчно да се каже „Искам да започна с управлението на 

консултантска фирма“.  

По този начин слушателят няма разбере почти нищо. Вместо това може да 

се каже: „Планирам да започна управление на консултантска фирма, която 

предлага услуги за стратегическо планиране на малки и средни предприятия. 

Всеки консултантски екип, който отговаря на специфичните нужди на 

клиентите, ще представи за оценка и планиране на услуги, за да помогне на 

клиентите да подобрят ефективността и да развият иновации и промени в 

резултат на намаляване на разходите и увеличаване на продажбите.“ Тази 

версия дава на слушателя много повече информация и помага на клиента да 

визуализира потенциален бизнес.  
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3. Същност на бизнес модел 

"Бизнес" е човешка дейност, в обстановка на конкурентен пазар, 

обикновено характеризираща се с обмен на стоки и услуги за пари. "Един 

бизнес" се отнася до реално събиране на хора, решения, ресурси, сгради, 

продукти, ценности, действия и други съставки, необходими за да се проведе 

и поддържа конкретна човешка дейност. Ако приемем тези понятия, какво 

всъщност имаме предвид под „бизнес модел“? 

В специализираната литература, съществуват множество разнообразни  

определения и становища по отношение на това какво представлява един 

бизнес модел, как се описва бизнес модел, как се мери успеха на даден бизнес 

модел, кои са елементите на бизнес модела.     

Редица автори са направили свое собствено тълкуване на понятието 

бизнес модел. Концепцията за Бизнес модел е често дискутирана от академици 

и използвана от практици (Allt & Zimmerman, 2001) от средата на деветдесетте 

години на миналия век (Seddon & Lewis, 2003). Въпреки това до момента няма 

недвусмислено определение. Много учени са направили интерпретация за 

концепцията бизнес модел и са дали собствено определение за понятието, 

компонентите на бизнес модела или и за двете.  

Натрупаните изследвания дават възможност да се дефинира понятието 

„бизнес модел” и да се търси неговото приложение във всяка дейност, което в 

началото на ХХI век го превръща в надежден управленски инструмент в полза 

на всеки ръководител. По своята същност бизнес моделът показва как могат да 

се увеличат доходите от определена икономическа дейност. Едно от най-

популярните разбирания е, че бизнес моделът описва как бизнесът печели 

пари,  как създава,  доставя и реализира стойност.  От гледна точка на 

мениджърите, които се опитват да адаптират бизнеса си към пазара, много по-

ясно изглежда следното определение: бизнес модел е архитектурата на бизнес 

система, която включва потоци от продукти, услуги и информация, бизнес 

участници с различни роли и с потенциални ползи и модела по който се 

генерират приходите. 

Когато един мениджър задава въпрос от типа „Какъв е твоя бизнес 

модел?“, всъщност иска да получи отговор на основен въпрос, а именно „Как 

планираш да печелиш пари?“. Разбира се, зад този въпрос се крият и много 

други: „Кои ще са твоите клиенти?, На кои проблеми или предизвикателства 

на клиентите намираш разрешение?, Каква стойност доставяш?, Как ще 

достигнеш и задържиш своите клиенти?, Как ще определиш и представиш 

своите оферти?, Как ще генерираш печалба?, Какви са разходите ти?“. 

В процеса на бизнес планиране, трябва да се инвестира време за вникване 

в детайлите и финансите – отчети за доходи, баланси, паричен поток, 

бюджетиране, както и всички подробности които могат да рефлектират върху 

бъдещето на компанията. В този момент задачата е да се разбере от къде ще 

идват парите. Кой ще плаща? Колко? Колко често? И каква част от всяка 

продажба ще направи своя път към крайния резултат под формата на печалба. 
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Как очакваме да правим пари е една част от нашия бизнес модел, но кога 

очакваме парите да „потекат“ е друг важен фактор. Някои компании влагат 

средства месеци наред (дори и години) преди да получат реални приходи и 

печалба.  

От друга гледна точка "бизнес модел", може да се дефинира като сбор от 

решенията наложени от ръководството на фирмата за своите служители. Има 

два аспекта на бизнес модел – вътрешната политика и конституция на фирмата, 

и външни фактори – сравнение с външната среда. Силата, която има фирмата 

над нейните собствени служители, й дава възможност да координира тяхната 

продуктивност. Когато обаче си взаимодейства с други агенти на свободния 

пазар, фирмата няма тази сила, и за това трябва да купува и продава услуги и 

продукти, към които има проявен интерес.  

Според вътрешната политика, фирмата прави избор как да организира 

служителите си и техните дейности, така че чрез обработване на материали и 

други ресурси да създават стойност под формата на даден търгуем продукт или 

услуга. Вътрешната среда на организацията е съвкупност от всички 

компоненти, интегрирани и взаимосвързани в нея, които функционират 

заедно, за да бъдат постигнати целите й. Тези  компоненти се управляват, т.е. 

планират, организират, контролират, координират, ръководят от мениджърите 

на организацията.  

Външната среда на бизнес организацията е съвкупност от външни условия 

и ограничения, в които организацията функционира. Външните фактори са 

онези компоненти на външната среда, чрез които тя влияе върху 

функционирането на бизнес организацията. 

Следователно, бизнес моделът, може да се разгледа като съвкупност от 

решения, които се прилагат от организацията. Вътре в самата организация, 

мениджмънта налага процедури и правила, които служителите да следват, така 

че да координират действията си, следвайки една цел.  Що се касае до 

външната среда, самата организация има ограничено  влияние – до толкова, че 

може само да определи с кого и къде да търгува.  В този смисъл, бизнес модел, 

е акт на воля, а не просто продукт на условията на заобикалящата външна 

среда. Разглеждането на бизнес модела по този начин дава възможност да се 

анализират всички отделни компоненти една по една.  

Целият набор от определения в специализираната литература, показват, че 

бизнес моделът трябва да дефинира как един бизнес (една организация) 

създава стойност.  Едно от интересните определения е на  (Magretta, 2003, p44): 

„бизнес модел е поредица от предположения за това как една организация ще 

се представи, създавайки стойност за всички от които тя зависи, не само 

нейните клиенти. По същество, бизнес модел е теория, която постоянно се 

тества на пазара.” Magretta (2002, p 4) също отбелязва, че бизнес моделът 

трябва да отговори на следните въпроси: Кой е клиента? Какво прави клиента 

ценен? Как правим пари в този бизнес? Каква е основната икономическа 

логика, която обяснява как можем да доставим стойност на подходяща цена? 
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Дефиницията, която се цитира и използва често е тази на Timmers (1998):  

„Бизнес моделът е архитектура на продукт, услуга и информационни потоци, 

включваща и описание на различните бизнес участници и техните роли, както 

и характеризиране на потенциалните ползи за различните бизнес играчи; в 

широк смисъл това е описание на източниците на приходи.”  Интересно е да 

се отбележи, че  според Timmers (1998), един бизнес модел, сам по себе си все 

още не осигурява разбиране на това как  ще допринесе за реализирането на 

бизнес мисията и целите на всяко едно дружество (организация), които 

участват в модела [3]. 

  От своя страна, Müller-Stewens and Lechner (2005), приемат следната 

гледна точка: „Бизнес модел, дефинира как  фирмената конфигурация на 

добавената стойност да бъде постигната конкретно чрез  приемане на 

„капитализирана перспектива”, като по този начин отговори на въпроса: „Как  

правим пари в този бизнес”. Бизнес моделът покрива пропуските на 

оперативния мениджмънт като отговаря на въпросите: „Кои услуги на кои 

клиенти ще се предлагат? Как и в каква структура тези услуги ще се предлагат? 

Как да печеля, привличам и задържа подходящи клиенти?  Как се дефинира 

конкретен модел за приходи?”  

Според (Kagermann и Österle, 2006 г.), (Müller-Stewens and Lechner, 2005 

г.), бизнес модела описва клиентите, продуктите, каналите за продажба и 

структурата на приходите на една организация, позицията на организацията в 

рамките на неговата стойност на мрежата и природата на своите бизнес 

взаимоотношения, както и основната икономическа логика на едно 

предприятие. Бизнес моделът може да послужи за оценка на: ефективността на 

бизнез дейности на една организация, потенциалът и инвестиционната 

привлекателност на бъдещите бизнес дейности на организацията, бизнес 

процесите в организацията от гледна точка на стратегията и увеличаване на 

полезността, която се създава за потребителите. 

 

4. Същност на бизнес план 

Бизнес план е всеки план, който работи за бизнеса: да гледа напред, да 

разпределя ресурси, да се фокусира върху ключови точки, да се справя с 

проблеми и да се възползва от благоприятни възможности. Бизнес планът е от 

съществено значение за ръководене на бизнес. Организациите се нуждаят от 

планиране за оптимизиране на процеси, растеж и развитие в съответствие с 

функционалните приоритети. 

   Планирането е процес, при който ръководството гледа в бъдещето и 

открива алтернативни начини на действие. Чрез него фирмата определя какво 

иска да направи, кога и как да го направи и кой конкретно да го извърши. 

   Планирането е тясно свързано с останалите функции на управление. То 

показва кой и какво трябва да организира, ръководи и мотивира, какво да се 

контролира [13]. 
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    Има някои технически похвати и логическа последователност от 

стъпки, които могат да се използват успешно, за да стане бизнес планът 

разбираем и работещ: 

 Организиране на процеса – сформиране на екип, отговорен за 

изготвянето на бизнес план; определяне на крайни срокове, разпределяне на 

отговорности. Мениджърите от различни нива на управление, които са 

участвали в разработването на бизнес плана, са ангажирани и с неговото 

изпълнение и реализация. 

 Оценяване на външни фактори - оценка на състоянието на външната 

икономическа среда от гледна точка на възможности и ограничения. Има 

някои отделни външни фактори, чието влияние е важно да се преценят: общите 

тенденции в развитието на икономиката на страната; конкурентната среда, в 

която работи компанията; доставчици и клиенти от гледна точка на 

възможностите им за влияние върху резултатите на организацията. 

 Оценяване на вътрешните фактори – оценка на състоянието на 

вътрешната среда във фирмата от гледна точка на силните и слабите й страни. 

 Анализ на текущата стратегия и цели -  анализ на настоящата 

стратегия, дългосрочни и средносрочни цели, и оценка съобразно външната 

икономическа и вътрешната работна среда. 

 Определяне на нова стратегия и цели – дефиниране на бъдеща 

стратегия, дългосрочни и средносрочни цели. 

 Изготвяне на ясни планове – организиране и превръщане на 

стратегията и дългосрочни цели в специфични планове и програми, както и 

ресурсно обезпечаване (финанси, техника, човешки ресурси) 

 Изготвяне на бюджет – изготвяне на конкретни планове и бюджети за 

маркетинг, производство, продажби, финанси и управленски екип. 

 Сглобяване на обща картина – всички специфични планове на 

отделните звена се обобщават и се комплектова общият бизнес план на 

организацията. 

Планирането се осъществява на всички нива на управление на фирмата. За 

да бъде обаче то ефективно, плановият процес трябва да се започне от висшето 

ръководство и да се осъществи от горе на долу по управленската пирамида. 

Всяко ниво на управление разработва свои планове.  

В зависимост от управленското ниво, на което се разработват, пбхвата и 

срока на действие се разграничават два основни типа планове: стратегически 

(разработва се от висшето ръководство и е насочен към изпълнение на общите 

за фирмата цели в сравнителни дълъг период от време) и тактически 

(разработва се от по-ниски управленски нива и конкретизира стратегическия 

за по-кратки периоди от време) [13]. 
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5. Сравнение между бизнес план, бизнес модел и бизнес концепция 

 

Таблица 1. Съпоставка между бизнес план, бизнес модел и бизнес концепция 

 Бизнес концепция Бизнес модел Бизнес план 

Д
еф

и
н

и
ц

и
я

 Идеята за бизнес, която 

включва основна информация 

за услугата или продукта, 
уникално предложение за 

продажба и дава предимство 

на компанията пред 
конкурентите 

Структурен шаблон за това 

как една фирма преговаря с 

клиенти, партньори, и 
доставчици, как тя избира да 

се свърже с продуктовия 

пазар. 

 

Бизнес планът разработва 

детайлите на бизнес идеята 

Е
л

ем
ен

т
и

 

 характеристики – 

спецификации на 

продукта/услугата 

 ползи от даден продукт 

или услуга  

 предложение за 

стойност; 

 целеви клиенти/таргет; 

 дистрибуционни канали; 

 взаимоотношения; 

 източници на приходи; 

 ключови дейност; 

 ключови партньори; 

 структура на разходите; 

 структура на приходите; 

 резюме 

 мисия 

 елементи на фирмата 

 продукти 

 маркетингов план 

 анализ на 

конкуренцията 

 SWOT анализ 

 дейности 

 финансово планиране 

 график 

О
сн

о
в

н
и

 в
ъ

п
р

о
си

 

Кои са идеалните клиенти?  

Съществува ли на пазара? 
Какво прави клиентът в 

момента? 

Каква е цената на настоящото 
решение?      

Какви активи или 

възможности предлагаме, 
които са уникални? 

Как биха реагирали 

конкурентите при успешен 
старт? 

Какъв е бизнес модела? 

Как може да се тества и 
усъвършенства бизнеса? 

Как планираш да печелиш 

пари? 
Кои ще са твоите клиенти? 

На кои проблеми или 

предизвикателства на 
клиентите намираш 

разрешение? 

 Каква стойност доставяш? 
Как ще достигнеш и 

задържиш своите клиенти? 

Как ще определиш и 
представиш своите оферти? 

Как ще генерираш печалба? 

Какви са разходите ти? 

Какво да прави моят 

бизнес? 
Как да работи той? 

Кои са клиентите? 

Каква е крайната цел на 
този бизнес? 

Защо създаваме този 

бизнес? 
Защо клиентите ще купуват 

продуктите/услугите? 

Как ще се финансира 
бизнеса? 

Защо хората ще инвестират 

в него? 
Как ще си взаимодействат 

служители, доставчици и 

клиенти? 

 

В таблица 1 са представени основни прилики и разлики между бизнес 

модел, бизнес концепция и бизнес план, съпоставяйки дефиниции, елементи и 

основните въпроси, които си задаваме при тяхното разработване. Трябва да 

отбележим, че те тясно си взаимодействат и са взаимно свързани. 

Според някои автори бизнес моделът е механизмът чрез който компанията 

генерира печалба, докато бизнес планът е документ, представящ стратегията 

на компанията и очакваната печалба. Бизнес моделът е в основата на бизнес 
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плана. Той описва как организацията е позиционирана в рамките на веригата 

на нейната стойност и как организира отношенията с клиентите, партньорите, 

за да генерира печалби, докато бизнес планът превежда това позициониране в 

серия от стратегически действия и тяхното количествено финансово 

въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Рамка на бизнес концепция, бизнес модел и бизнес план 

 

Разработването на нов бизнес или усъвършенстване на нов продукт или 

услуга започва с бизнес концепция (бизнес идея). Може да кажем, че това е 

първата стъпка в разработването на бизнес план. Бизнес концепцията дава 

възможност на кратко да се опишат нуждите на клиента, стойност на 

предложението, приходи – клиентите готови ли са да платят, пазарът 

достатъчно голям ли и позитивно настроен към нашето предложение.  

Втората стъпка е разработване на бизнес модел. Най-общо, бизнес 

моделът показва пътя от идеята до реализацията. Разработването на бизнес 

модел започва след като е генерирана бизнес идеята и приключва с прехода 

към разработването на бизнес план. Бизнес моделът има ключова роля да 

покаже на мениджмънта пътя от идеята за икономическа дейност към реалната 

среда, в която тя да бъде осъществена.  Един добър  бизнес модел остава от 

съществено значение за една организация, независимо дали е утвърдена на 

пазара или започва ново начинание. 

Третата стъпка е разработване на успешен бизнес план. Бизнес планът и 

бизнес моделът са тясно свързани и синхронизирани. Бизнес планът показва 

как ще се реализира бизнес модела. Те не са един срещу друг. Ако бизнес 

моделът е дестинацията, то бизнес планът, показва как ще стигнем до нея. 

Бизнес план 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес 
модел 

 

 

 

 

Бизнес 

концепция 

Бизнес план 

 инструменти/възможности 

 отбори и дейности 

 партньори 

 

Бизнес модел 

 общуване 

 продукт и доставка 

 фактуриране 

 

Бизнес концепция 

 нуждите на клиента 

 стойностно предложение 

 приходи 
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Бизнес плановете и бизнес моделите са динамични, а не статични, т.е. 

периодично трябва да се преразглеждат и ревизират.  

 

3. Заключение 

Независимо от това дали става въпрос за създаване на нова стойност и 

изграждане на нов бизнес, за подобряване и реорганизиране на бизнеса или за 

новаторство в търсене на различни начини за правене на бизнес, организацията 

има нужда от разработване на нови идеи, бизнес концепция, бизнес модел или 

бизнес план. Те са тясно свързани и имат за цел да работи бизнесът - да гледа 

напред, да разпределя ресурси, да се фокусира върху ключови точки, да се 

справя с проблеми и да се възползва от благоприятни възможности.  

Бизнес концепцията е първата стъпка в разработването на бизнес план, 

докато бизнес моделът показва пътят от идеята до бизнес плана. Бизнес планът 

е от съществено значение за ръководене на бизнес. Организациите се нуждаят 

от планиране за оптимизиране на процеси, растеж и развитие в съответствие с 

функционалните приоритети.  Планирането е процес, при който ръководството 

гледа в бъдещето и открива алтернативни начини на действие. 
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Abstract. Industrial enterprises have different technology transfers leading to the 

implementation of innovations in enterprises - process, product, organizational, marketing and 

complex (simultaneous implementation of two or more types of innovations).  

The main objective of the study is through collection and analysis of large amounts of 

empirical data to investigate the relationship between the implementation of the technological 

transfer and the dynamics of competitiveness of industrial enterprises. Based on this we will 

bring our the dependencies between the implementation of various technology transfers and 

the outcome of the companies. The results would have relevance for setting priorities in the 

implementation of technology transfer of the business. At the same time they would help in 

the decision making to guide innovation efferts and investments and also in the developing 

strategies for development. 

Keywords: competitiveness, product /service, levels, transfer of technology, innovations. 

 

1. Въведение 

В днешно време обмена на технологични знания има изключителна 

важност за предприятията. В условията на глобализираща икономика и 

либерализация на търговията той се превръща в двигател на икономическото 

им развитие [1].  

Чрез технологичния трансфер предприятията се възползват от знанията, 

опита и техническите новости на другите. Те повишават ефективността на 

иновационната си дейност. Усвоявайки новостите на подходящия етап от 

жизнения цикъл, те преодоляват началните, продължителни, силно рискови и 

много скъпи етапи на разработката им. Това намалява инвестициите за 
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иновации и гарантира успех. Трансфера на нови технологии е свързано и с 

подмяна на остарелите продукти, повишаване на ефективността чрез 

въвеждане на подобрени технологични методи, нова техника, по-евтини 

компоненти и др., привличане на инженери и потребители, съобразяване със 

специфичните технологични изисквания на потребителите [2]. В резултат се 

създават и подържат важни конкурентни предимства и се постига висока 

конкурентоспособност. 

За целта на настоящата разработка ще приемем работната теза за 

потенциалния състав на технологиите, обект на трансфер към индустриално 

предприятие: 

„Технологиите, обект на трансфер, могат да включват един, няколко или 

всички от следните елементи, водещи до повишаване на запаса от знания и/или 

до осъществяване на иновации в приемащото индустриално предприятие: нова 

и полезна информация и знания (базови и приложни), методи и процеси, 

документация, патенти, софтуерни продукти, дизайн, физически обекти 

(продукти, машини и оборудване, компоненти и др.)“[3]. 

В основата на изследването е заложена идеята, че провеждането на 

технологичен трансфер води до осъществяване на иновации в предприятията 

– процесни, продуктови, организационни, маркетингови и комплексни 

(едновременно осъществяване на два или повече вида иновации). Оценката на 

технологичния трансфер и на влиянието му върху конкурентоспособността на 

предприятието се основава на оценката на очакваните стопански резултати от 

провеждането на тези иновации. Етапите на адаптираната методика за 

изследването са [3]: 

1. Определяне на обекта на изследване, в т.ч.:  

 Определяне на отраслите, обект на изследване;  

 Определяне на предприятията, обект на изследване. 

2. Избор на методика за оценка на конкурентоспособността на 

предприятията.  

3. Избор на методика за оценка на технологичния трансфер и на 

влиянието му върху стопанските резултати и конкурентоспособността на 

индустриалните предприятия: 

 Оценка на технологичния трансфер на индустриалните 

предприятия; 

 Анализ на влиянието на технологичния трансфер върху 

стопанските резултати и конкурентоспособността на индустриалните 

предприятия; 

 Оценка на факторите, влияещи върху капацитета на 

предприятията за абсорбиране на нови технологии.  

4. Изследване на предприятията, обект на изследване с цел набиране на 

емпирични данни за 2 – годишен период. 

5. Оценяване на нивата на конкурентоспособността на изследваните 

предприятия за 2 годишен период. 
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6. Оценяване на нивата на технологичен трансфер на изследваните 

предприятия за всяка от последните 2 години. 

7. Извършване на корелационен анализ на връзките и зависимостите 

между различните видове технологичен трансфер на изследваните 

предприятия и нивото на тяхната конкурентоспособност. 

8. Извършване на логически анализ и интерпретация на резултатите. 

9. Формулиране на изводи и насоки за повишаване на 

конкурентоспособността на предприятията чрез правилно насочване на 

технологичния трансфер. 

Основната цел на проведеното изследване е чрез набиране и анализ на 

голям обем емпирична информация да се изследва връзката между 

осъществяването на технологичния трансфер и динамиката на 

конкурентоспособността на индустриалните предприятия. На тази база да се 

изведат зависимостите между осъществяването на технологичен трансфер от 

различен вид и крайните резултати на фирмите. Резултатите биха имали 

значение за определяне на приоритетите в осъществяването на технологичен 

трансфер от предприятията. Също така биха подпомогнали вземането на 

управленски решения за насочване на иновационните усилия и инвестициите, 

както и разработването на стратегии за развитие. 

За целите на проучването е избрано индустриално предприятие  

"УОЛТОПИЯ" ООД, с предмет на дейност производство и инсталиране на 

изкуствени катерачни стени и други спортно-увеселителни съоръжения и 

екипировка, строително– монтажни и ремонтни дейности; информационна, 

консултантска и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, 

незабранена от закона. Изборът е направен, предвид съгласието на 

ръководството му да окаже съдействие при набиране на необходимата 

информация. Информацията е набрана чрез анкетно проучване на мнението 

мениджъри от висшето ниво на управление.   

 

2. Проучване влиянието на технологичния трансфер в  "УОЛТОПИЯ" 

ООД 

2.1.  Общи данни за "УОЛТОПИЯ" ООД 

"УОЛТОПИЯ" ООД е голяма фирма с над 250 души персонал към момента 

на анкетиране. Фирмата работи в отрасъла „Спорт и развлечение“. Тя участва 

в производствени съюзи и обединения като : част от група, доставчик 

(снабдител) на българска и на чуждестранна фирма, подизпълнител за 

реализиране на съвместен проект с българска и с чуждестранна фирма и 

възложител на българска фирма.  Продажбите на фирмата в последните две 

години са разпределени по пазари показани в таблица 1. 
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Таблица 1. Показатели по години 

Показатели : Относителен дял в %: 

 2014 г. 2015 г. 

1 Продажби в чужбина 50 % 60 % 

2 Продажби на националния пазар 100 % 100 % 

3 Продажби на регионалния пазар 100 % 100 % 

4 Продажби на местния пазар 100 % 100 % 

 

Интензивността на конкуренцията в страната между предприятията на 

отрасъла, в които работи фирмата е много нисък. Това е така защото в страната 

няма фирми които произвеждат катерачни стени и други спортно - 

увеселителни съоръжения и екипировка. Фирмата разработва формален 

бизнес план за период от време до 2 години. В  "УОЛТОПИЯ" ООД 70% от 

заетия персонала е със висше образование. Благодарение на това че голямата 

част от персонала е с висше образование има създаден отдел за изследвания и 

иновации. Броя на персонала който е зает с изследвания и иновации за 

последните две години е 80% за 2014 и 100% за последната 2015 година. Делът 

на разходи за изследване и иновации в общите годишни текущи разходи са в 

порядъкът на 20 %. Във връзка с провеждането на технологичен трансфер 

фирмата си партнира със: български предприятия; чуждестранни фирми; 

предприятия от фирмената група или от компанията- майка; доставчици на 

оборудване, материали, компоненти и софтуер; конкуренти и други 

предприятия от същия бранш; предприятия от други браншове; финансови 

организации; изследователски институции и много други. Основни показатели 

на предприятието са показани в таблица 2. 

 
Таблица 2. Основни показатели на предприятието 

Показатели: Стойност по години: 

 2014 г. 2015 г. 

1 Производителност на труда (лв.) ≈ 1000 лв. ≈ 1200 лв. 

2 Коефициент на рентабилност на собствения капацитет 

(%) 

30% 30% 

3 Коефициент на обща ликвидност ≈ 20 % ≈ 26 % 

4 Коефициент на финансовата автономност ≈ 20 % ≈ 20 % 

5 Процент на нарастване на обема на продажбите спрямо 

предходните години 

10 % ↑ 10 % ↑ 

6 Процент на нарастване на относителният пазарен дял 

спрямо предходната година 

10 % ↑ 10 % ↑ 

7 Процент на нарастване на стойността на дълготрайните 

активи на предприятието спрямо предходната година 

10 %  ↑ 10 % ↑ 

8 Процент на нарастване на броя на персонала на 

предприятието спрямо предходната година 

15 % ↑ 15 % ↑ 
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За различните продукти/продуктови гами на различните пазари фирмата се 

оценява с много висока оценка- 7ца. Оценява се качеството на продукта и 

равнището на цената спрямо средната цена за този пазар.  

2.2. Проведени Технологични Трансфери в „УОЛТОПИЯ“ ООД 

 Технологичен трансфер, довел до процесни иновации 

За последните две години фирмата има няколко на брой проведени ТТ 

който от своя страна водят до иновации. Равнището на ТТ  е много високо. 

Благодарение на проведените трансфери е внедрена единствената в страната 

CNC 5 -axis- интернационална обработваща релефи машина, която ще помага 

за изработване на формите на стената. Резултатите от проведения 

технологичен трансфер, довел до процесни иновации са показани в таблица 3 
 

Таблица 3. Технологичен трансфер довел до процесни иновации. 

Резултати: 2014 г. 2015 г. 

1 Увеличение на продажбите в резултат на проведения 

технологичен трансфер в %.. 

20 % 20 % 

2 Степен на подобряване на конкурентоспособността на 

продуктите/услугите в резултат на проведения 

технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

3 Степен на повишаване на гъвкавостта на дейността в 

резултат на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

4 Намаляване на разходите за единица продукция на 

фирмата в резултат на проведения технологичен 

трансфер (по години) в %.. 

10 % 10 % 

5 Степен на осигуряване на съответствие със стандартите 

в резултат на проведения технологичен трансфер- по 

години.Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

6 Повишаване на производителността на труда в 

предприятието спрямо предходната година в %. 

20 % 20 % 

7 Степен на увеличаване на производствения капацитет в 

резултат на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

8 Степен на подобряване опазването на околната среда в 

резултат на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

9 Степен на подобряване на финансовите резултати на 

предприятието, в резултат на проведения технологичен 

трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

10 Разходи за провеждането на технологичния трансфер (в 

лв.) 

3 мил. 5 мил. 
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 Технологичен трансфер, довел до продуктови иновации 

Фирмата има няколко на брой проведени ТТ който от своя страна водят до 

продуктови иновации. Равнището на ТТ  е много високо. Това води до 

трансформиращи се стени за катерене, които са световна новост на пазар и са 

със специална настилка за катерачните центрове. One More Life намаляваща 

драстично съпротивлението с нея при падане от височина над 3 метра. 

Резултатите от проведения технологичен трансфер, довел до продуктови 

иновации са показани в таблица 4: 

 
Таблица 4. Технологичен трансфер, довел до продуктови иновации 

Резултати: 2014 

г. 

2015 г. 

1 Увеличение на продажбите в резултат на проведения 

технологичен трансфер в %.. 

20 % 30 % 

2 Степен на подобряване на конкурентоспособността на 

продуктите/услугите в резултат на проведения 

технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

3 Намаляване на разходите за единица продукция на 

фирмата в резултат на проведения технологичен трансфер 

(по години) в %.. 

10 % 15 % 

4 Степен на осигуряване на съответствие със съответните 

стандартите в резултат на проведения технологичен 

трансфер- по години. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 

5 Повишаване на производителността на труда в 

предприятието спрямо предходната година в %. 

20 % 20 % 

6 Разходи за провеждането на технологичния трансфер (в 

лв.) 

3 мил. 5 мил. 

 

 Технологичен трансфер, довел до организационни иновации 
Фирмата инвестира 5% от разходите си за развойна дейност. Внедрила е 

системи за управление на качеството, организира специализирани обучения на 

персонала, като курса по катерене е задължителен за всичко нови служители. 

Равнището на ТТ  е много високо. Резултатите от проведения технологичен 

трансфер, довел до организационни иновации са показани в таблица 5. 
Таблица 5. Технологичен трансфер, довел до организационни иновации 

Резултати: 2014 

г. 

2015 г. 

1 
Увеличение на продажбите в резултат на проведения 

технологичен трансфер в %.. 

10 % 20 % 

2 

Степен на подобряване на конкурентоспособността на 

продуктите/услугите в резултат на проведения 

технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 



404 

 

 

3 

Размер на намаляване на административно- управленските 

разходи в резултат на проведения технологичен трансфер 

(по години) в %.. 

5 % 10% 

4 

Намаляване на разходите за единица продукция на фирмата 

в резултат на проведения технологичен трансфер (по 

години) в %.. 

10 % 15 % 

5 

Степен на подобряване на качеството на управленска 

дейност  в резултат на проведения технологичен трансфер- 

по години. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 

6 
Повишаване на производителността на труда в 

предприятието спрямо предходната година в %. 
6 % 7 % 

7 

Повишаване на производителността на труда на 

административно- управленския персонал в предприятието 

спрямо предходната година в %. 

5 % 6 % 

8 

Степен на подобряване на финансовите резултати на 

предприятието, в резултат на проведения технологичен 

трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 

9 
Разходи за провеждането на технологичния трансфер (в 

лв.) 
5 мил. 

10 

мил. 

 

 Технологичен трансфер, довел до маркетингови иновации 

Фирмата инвестира над 10 % от  си за маркетингови иновации – значителни 

промени в дизайна на стените и екипировката, нови или значителни промени 

в методите за продажба и разпространение; значителни промени в 

маркетинговата ориентация на фирмата, в маркетинговата дейност 

(подобряване на планирането, организацията, провеждането и контрола на 

маркетинговата дейност); подобряване на организацията на маркетинговите 

изследвания и анализи; по-добро съобразяване с потребностите на купувачите; 

повишаване квалификацията на маркетинговите специалисти и др. Равнището 

на ТТ  е много високо. Резултатите от проведения технологичен трансфер, 

довел до маркетингови иновации са показани в таблица 6. 

 
Таблица 6. Технологичен трансфер, довел до маркетингови иновации 

Резултати: 2013  2014 2015 

1 
Увеличение на продажбите в резултат на 

проведения технологичен трансфер в %.. 
20 % 20 % 30 % 

2 

Степен на подобряване на 

конкурентоспособността на 

продуктите/услугите в резултат на 

проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 7 



405 

 

3 

Размер на намаляване на маркетинговите 

разходи в резултат на проведения 

технологичен трансфер (по години) в %.. 

5 % 5 % 10% 

4 

Намаляване на разходите за единица 

продукция на фирмата в резултат на 

проведения технологичен трансфер (по 

години) в % 

10 % 10 % 15 % 

5 

Степен на подобряване на качеството на 

маркетинговата дейност  в резултат на 

проведения технологичен трансфер- по 

години. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 7 

6 

Повишаване на производителността на 

труда в предприятието спрямо предходната 

година в %. 

6% 7 % 9 % 

7 

Повишаване на производителността на 

труда на маркетинговия персонал в 

предприятието спрямо предходната година 

в %. 

5 % 6 % 9 % 

8 

Степен на подобряване на финансовите 

резултати на предприятието, в резултат на 

проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 7 

9 
Разходи за провеждането на технологичния 

трансфер (в лв.) 
4 мил. 

6 

мил. 
7 мил. 

 

 Технологичен трансфер, довел до комплексни иновации 

(едновременно осъществяване на две или повече вида иновации) 
 

Таблица 7. Технологичен трансфер, довел до комплексни иновации 

Резултати: 2014 2015  

1 
Увеличение на продажбите в резултат на проведения 

технологичен трансфер в %.. 
10 % 15 % 

2 

Степен на подобряване на конкурентоспособността на 

продуктите/услугите в резултат на проведения технологичен 

трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 

3 

Степен на осигуряване на съответствие със стандартите в 

резултат на проведения технологичен трансфер- по години. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

5 6 

4 
Повишаване на производителността на труда в предприятието 

спрямо предходната година в %. 
10 20 

5 

Намаляване на разходите за единица продукция на фирмата в 

резултат на проведения технологичен трансфер (по години) в 

%.. 

5 10 
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6 

Степен на подобряване на финансовите резултати на 

предприятието, в резултат на проведения технологичен 

трансфер.Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

7 

Степен на повишаване на гъвкавостта на дейността в резултат 

на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

8 

Степен на увеличаване на производствения капацитет в резултат 

на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

9 

Степен на подобряване опазването на околната среда в резултат 

на проведения технологичен трансфер. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

10 

Повишаване на производителността на труда на 

административно- управленския персонал в предприятието 

спрямо предходната година в %. 

5 % 10% 

11 

Размер на намаляване на административно- управленските 

разходи в резултат на проведения технологичен трансфер (по 

години) в %.. 

5 % 10 % 

12 

Степен на подобряване на качеството на маркетинговата 

дейност  в резултат на проведения технологичен трансфер- по 

години. 

Моля дайте оценка от 1 до 7 

6 7 

13 
Повишаване на производителността на труда на маркетинговия 

персонал в предприятието спрямо предходната година в %. 
5 % 10 % 

14 
Размер на намаляване на маркетинговите разходи в резултат на 

проведения технологичен трансфер (по години) в %.. 
5 % 10 % 

15 
Разходи за провеждането на технологичния трансфер (в лв.) 

5 мил. 
10 

мил. 
 

 Фактори, който влияят възпрепятстващо на провеждането на 

технологичен трансфер в „УОЛТОПИЯ“ ООД 
Таблица 8. Фактори влияещи върху провеждането на ТТ 

 

Фактори, възпрепятстващи иновационната 

дейност 

Оценка 

на негативното 

влияние 

(от 1- много слабо 

до 7- много силно) 

1 Прекалено голям икономически риск 3 

2 Много високи разходи за иновации 4 

3 
Липса на подходящи източници на 

финансиране 
4 

4 Организационни пречки 3 

5 Липса на квалифициран персонал 1 

6 
Липса на информация за съвременните 

постижения и технологии 
1 

7 Липса на информация за пазара 1 
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8 Недостатъчна гъвкавост на нормативната база 1 

9 
Липса на потребителски интерес към новите 

стоки и услуги  
1 

Факторите които влияят отрицателно на технологичния трансфер в 

„УОЛТОПИЯ“ ООД  са в рамките на нормалното. Фирмата трябва да обърне 

малко повече внимание върху липсата на подходящи източници на 

финансиране и на много високите разходи за иновации. 

 

3. Заключение    

Ускорените иновации, са условие за висока конкурентоспособност и 

просперитет на индустриалните предприятия. Те в значителната си част се 

основават на технологичен трансфер. 

Основната дейност на предприятията в областта на технологичния 

трансфер на иновации е свързана с реализацията на ефективен трансфер на 

конкурентноспособни научноизследователски продукти, ноу-хау, 

консултации, експертизи. Този вид трансфер е последният четвърти вид 

технологичен трансфер – същински трансфер на конкурентоспособност. Той е 

толкова по-ефективен, колкото са по-добре развити първите три вида 

технологичен трансфер – информационен, принудителен и предварителен, и 

има условия за тях. Затова и усилията на „УОЛТОПИЯ“ ООД  през първите 3 

години от учредяването й бяха насочени към създаване на условия за тях и за 

развитие на среда, благоприятна за технологичния трансфер, чрез 

идентификация на страните, участващи в този процес – 

научноизследователски колективи, лаборатории и Институти, създали научни 

разработки с възможност за приложение /източници/, с потребители – от 

всички области на обществения живот.  
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Abstract. Marketing management of the joint venture is an activity that is carried out in order 

the enterprise to conquer a certain market share to sell the products it produced. The conquest 

of identified target market helps meet the needs of both Bulgarian and foreign consumers. The 

aim of the present study is to identify the distinctive features of marketing management of 

joint venture with foreign participation. In this paper is shown algorithm that is implemented 

marketing management in five stages. 

Keywords: joint venture, management, marketing, capital share, target market.  

 

1. Въведение 

Актуалност на проблема 

Управлението на маркетинга е анализ, планиране, прилагане и контрол на 

програми за съставяне и поддържане на ефективна размяна с целевите 

купувачи с оглед достигане на целите на организацията. 

То е процес на анализиране на маркетинговите възможности, проучване и 

избор на целеви пазари, формулиране на маркетингови стратегии, планиране 

на маркетингови програми и организиране, изпълнение, координация и 

контрол на маркетинговите дейности. Алгоритъмът, по който се реализира 

управлението на маркетинга е в пет етапа и те са показани на фиг. 1. 

Цел на изследването е да се посочат отличителните характеристики на 

управлението на маркетинга в смесеното предприятие с чуждестранно 

участие. 

Задача на изследването е да установи при различното делово участие на 

партньорите как се разпределят функциите между тях по отношение 

управлението на маркетинга. 

Обект на изследването: за постигане целта и задачите на изследването за 

анализиране процесите на управлението на маркетинга и смесените 

предприятия с чуждестранно участие. 
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Предмет на изследването – това са теоретичните постановки за 

управлението на маркетинга в предприятието и различието им в управлението 

на маркетинга в смесеното предприятие с чуждестранно участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Алгоритъм за реализиране на управлението на маркетинга 

 

 

Проучване и анализ на маркетинговите 

възможности 

Избор на целеви пазари 

Разработване на маркетингови стратегии 

Планиране на маркетингови програми 

Организиране, изпълнение, координация 

и контрол на маркетингови задачи 

5 

1 

2 

3 

4 
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2. Характеристика на управлението на маркетинга в смесеното 

предприятие с чуждестранно участие 

Управлението на маркетинга на смесените предприятия е спрямо деловото 

участие на партньорите в него.  

Основните схеми на участие в смесеното предприятие с чуждестранно 

участие на партньорите са следните: 

 преобладаващо: над 51% – единият от партньорите притежава 

контролния пакет; 

 минимално: под  49% - един от партньорите е с минимално дялово 

участие; 

 паритетно: 50% на 50% - партньорите си поделят поравно 

собствеността. 

Смесеното предприятие е продукт на стратегическите усилия на две или 

повече независими организации с еднаква или различна националност. То е 

елемент от задгранични канали на реализация на съвременното предприятие. 

Задграничните канали на реализация са част от микса на маеждународния 

маркетинг. Представляват система от собствени и посреднически звена, чрез 

които предприятието износител осигурява ефективно придвижване на стоките 

(икономическо и физическо) и доставянето им в точно определено време, на 

точно определено място на един предварително опознат потребител. 

Смесените предприятия са един от вариантите на собствени канали на 

реализация. Въз основа на разделението на труда между тях и фирмата майка 

и съответната специализация те поемат част от нейните маркетинг функции 

при износа или при други външноикономически операции: информационно-

проучвателни, пласментни, рекламно-пропагандни и др. Бидейки елемент от 

задграничните канали на реализация, смесеното предприятие следва изцяло 

или само общите принципи на фирмения международен маркетинг. Нещо 

повече, това положение за смесеното предприятие разкрива и значението на 

връзките между фирмата майка и неговата дейност. Опознаването, 

поддържането и умелото управление на тези връзки е задача с огромно 

практическо значение. Теоретичната постановка за смесеното предприятие 

като елемент от каналите на реализация има непосредствено значение за 

управлението на дейността на смесеното предприятие, съответни 

управлението на неговите връзки. 

Очевидно смесеното предприятие е сложна фигура в съвременната 

инфраструктура на международния бизнес. Едновременно той е форма на 

задгранично инвестиране, форма на международно, междуфирмено 

коопериране и елемент от каналите на реализация на международния 

маркетинг. Опознаването, съответно използването на смесеното предприятие 

от съвременната фирма изисква познания за тези многомерни характеристики, 

както и за самите процеси, стоящи в тяхната основа като: 

 международно движение на капитали; 

 международно коопериране; 
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 международен маркетинг. 

Смесеното предприятие е една от многото алтернативи, с които 

предприятието разполага , за да постигане на своите цели по отношение на 

външните пазари.  

Съвременната икономическа теория предлага възможности за оценка на 

международната стопанска дейност. Може да се използва модел, съпоставящ 

силните и слаби страни на износа, при лицензионни съглашения, и смесени 

предприятия. С помощта на следните математически изрази се определя 

изгодата от една или от друга от посочените форми 

 за предприятието е изгодно да изнася при условие, че : 

 

                                                           𝐶 + 𝑀𝑣 < 𝐶𝑉 + 𝐴𝑉                          (1) 

и 

                                                 𝐶 + 𝑀𝑣 < 𝐶𝑉 + 𝐷                      (2) 
 

 за предприятието задгранично инвестирано е изгодно при: 

    

                                   𝐶𝑣 + 𝐴𝑣 < 𝐶 + 𝑀𝑣                       (3) 

           𝐶𝑣 + 𝐴𝑣 < 𝐶𝑣 + 𝐷𝑣                       (4)           
 

 за предприятието е изгодно лицензионно производство при 

условие, че: 

 

                                          𝐶𝑣 + 𝐷𝑣 < 𝐶𝑣 + 𝐴𝑣        

(5) 

                                          𝐶𝑣 + 𝐷𝑣 < 𝐶 + 𝑀𝑣                            (6) 

 

където: 

𝐶 - производствени разходи в собствената страна, [лв.]; 

𝐶𝑣 -  производствени разходи зад граница, [лв.]; 

𝑀𝑣- разходи за експорт (маркетинг-мита, транспорт, 

застраховки), [лв.]; 

А𝑣 - допълнителни разходи за задгранично производство, [лв.]; 

𝐶𝑣 - загуби от прекратени продажби и разходи по лицензионно 

производство, [лв.]; 

 

3. Дейности, подпомагащи управлението на маркетинга в смесеното 

предприятие 

В смесеното предприятие с чуждестранно участие се спазва алгоритъма 

(фиг. 1), по който се реализира управлението на маркетинга. 

Обичайно смесеното предприятие развива търговска (експортна и 

импортна дейност). Вътрешните и външнотърговските операции варират в 
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твърде широк диапазон. Закономерности и трайни тенденции могат да бъдат 

изведени. В управленски аспект тези операции са подчинени на 

маркетинговата концепция. Маркетинговият подход присъства в дейността на 

смесеното предприятие, независимо от степента на сложност и формализация 

на конкретните маркетингови инициативи. Обичайно става дума за маркетинг 

на малка или средна фирма. Съобразен е с практиката  в страната домакин и с 

особеностите на пазарите, на които се предлага неговата продукция. 

Безспорно както маркетингът, така и цялостната управленска дейност на 

смесеното предприятие залага на приноса на двамата партньори според 

дяловото им участие в него. Маркетинговото и управленското ноу-хау на всеки 

един от партньорите е съществен актив за дейността на смесеното 

предприятие.  

Успешното управление на маркетинга във всяко интернационално 

смесено предприятие се гради на : 

1. ясност в целите и намеренията на учредителите: съвместното 

начинание следва да има ясно дефинирани, реални във времето и 

измерими цели; 

2. разбирането за обща изгода-победа – победа и за двете страни: 

двете страни трябва да са готови да подкрепят дейността на 

смесеното предприятие, следвайки логиката, че и при него и двете 

страни са победители, губещи няма; 

3. управленска подкрепа на учредители; 

4. усет за културните различия; 

5. грижлив подбор на персонала, заангажиран в управлението на 

маркетинга; 

6. качествено общуване чрез общоприетите и достъпните средства 

на фирменото и междуфирменото общуване; 

7. координационни умения. 

Неуспешното управление на маркетинга на смесеното предприятие се 

дължи на липса или на подценяване на споменатите традиционни изисквания, 

както и на неумението да се работи в обкръжение на сътрудничество. Един от 

взривоопасните феномени за управлението на маркетинга, смесеното 

предприятие е „презастраховането и дублирането“, т. е. извършване и от 

двамата партньори на едни и същи дейности спрямо смесеното предприятие – 

дублиране на ръководители, на управители, на оперативни и функционални 

специалисти.  
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4. Заключение 

От направените изследвания могат да се формулират следните 

отличителни характеристики на управлението на маркетинга в смесеното 

предприятие: 

 начин за достигане до крайния потребител на даден чужд или 

чужди пазари; 

 утвърждаване на трайно присъствие, съответно гарантиране на 

пазарния дял на международния пазар; 

 предоставяне на възможности за информационно осигуряване и 

обратна връзка; 

 осигуряване на качествено обслужване на чуждестранни и наши 

потребители; 

 продължаване на жизнения цикъл на продуктите; 

 създаване на предпоставка за преодоляване на затрудненията на 

традиционния пазар. 

Всичко това, гарантирано от чуждестранния партньор при положение, че 

има над 51% от капитала на предприятието.  

 При паритетно участие на двамата партньори 50% и на 50% 

чуждестранния партньор поема международния пазар, а българския 

партньор маркетинга на вътрешния пазар. 

 При минимално – под 49% на българския партньор изцяло 

управлението на маркетинга се извършва от чуждестранния 

партньор, както на външния, така и на вътрешния пазар. 
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Abstract. In nowhere days fast developing technological world must pay attention to the 

health and development of the children. The high percent of overweight and various kinds of 

distortions are among the leading problems. That’s way, it is necessary to create conditions to 

improving the quality of their life by initiating their interest in sports activities. An important 

condition for motivating children is innovation, improving the quality of training, different 

incentives and introducing game elements in the activities. For this purpose it is necessary all 

the parts of the training process can be related with advanced and new technologies. 

Keywords: quality, training, innovation, motivation, success, health.   

 

1. Въведение  
  Сред предизвикателствата на 21 век важно място заема въпросът за  

последиците от психо-емоционалното претоварване на децата още от най-

ранна училищна възраст, от недостатъчната им двигателна активност и 

необходимия  баланс между активно–двигателните и пасивните, изискващи 

психосензорно напрежение дейности. Повишаващите се изисквания към 

интелектуалното развитие на учениците води до системно  натрупване на 

„мускулен глад” и умствено пренапрежение, а от там и до пренатоварване на 

още неукрепналата детска нервна система.  

         В същото време информационните технологии и медиите, предоставят 

богата информираност за значимостта на активната двигателна дейност за 

здравето. Правилно дозираните физически натоварвания предизвикват 

положителни, структурни и функционални промени в човешкия организъм, 

особено за подрастващите, при които системната двигателна дейност не само 

укрепва опорно–двигателния им апарат, но и подобрява дейността на 
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сърдечно–съдовата, дихателната и нервната система и влияе благотворно на 

всички психични процеси, повишава умствената им работоспособност.  

       Въпреки това тревожно явление в съвременното ни общество е 

увеличаващата се  хиподинамия /обездвижване/ при  учениците, която не се 

дължи само на бурното  развитие на техническата революция, но и на все по-

развиващата се урбанизация, която лишава  децата от необходимите свободни 

площи  за игра, както и на тревожността и недостига на свободно време извън 

училище за активен отдих [1]. Утвърдена е тенденцията към намаляване на 

физическата дееспособност. През  ученическата възраст се  установява  

акселерация в ръста и теглото, а по отношение на физическата дееспособност 

се установява точно обратния процес. Физическите качества на учениците са 

с около 10% по- слаби от тези на връстниците им от преди 40-50 години [2]. С 

понижаването на физическата дееспособност се установява и влошаване на 

здравето. 

      Значимостта на проблема за изграждане от най-ранна детска възраст на 

здравословни навици  и формиране на физическа култура и активно поведение 

ни насочи към темата за физическото възпитание и спорта в начална училищна 

възраст. 

       В настоящата разработка са представени резултатите от проведено 

проучване, свързано с качеството на спортните занимания за деца от начална 

училищна възраст. Проучването се налага поради все по-ниският интерес при 

децата от ат 6-10 годишна възраст към спорта. При тази възрастова група се  

наблюдава понижаване на двигателните навици, разсеяност, неспособност за 

реагиране в трудни за ситуации и др. [3]. Борбата с тези и други подобни 

проблеми има решаващо значение, от което следва, че трябва да се промени 

начина на преподаване, от където се променя и качеството. Основната идея 

заложена в проучването е да се определят необходимите промени в 

тренировъчния процес, с цел да се повиши интереса и мотивацията на децата 

от начална училищна възраст към спортните занимания. Въз основа на 

резултатите е направена и оценка на методиката за провеждане на тези 

заниманията и са дадени препоръки за нейното усъвършенстване. 

Проучването е проведено в Ученическа спортна школа „София“, Клубове по 

Таекуондо и Баскетбол. Изборът е направен, предвид съгласието на 

ръководствата да окажат съдействие при набиране на необходимата 

информация. Информацията е набрана чрез анкетно проучване на мнението на 

треньори, помощник-треньори и родители на децата от начална училищна 

възраст, занимаващи се със съответния спорт. Анкетата е проведена в периода 

март-април 2016 год. Обемът на изследването – 100 човека- инструктори, 

помощник-инструктори и родители. 

 

2. Представяне и анализ на резултатите от проучването  

      Работата по техническата подготовка на децата е системна, целенасочена, 

планова. Тренировъчните занимания трябва методично да се подготвят в 
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поредица. Те са функция на определена програма – предвиждане на 

различните етапи, които трябва да се преминат, за да се постигнат поставените 

цели. 

      Основна форма на работа - груповия урок е в 3 части /подготвителна, 

основна, заключителна/. 

      Седмичният цикъл  към настоящото проучване е 2 пъти в седмицата, като 

заниманието е комбинирано в основната си част с обща физическа подготовка 

и техническа подготовка.                

 Обем на едно занимание - до 60 минути, като интензивността е малка; 

      Годишен цикъл - един, няма отделни периоди, работи се по програма. 

      Отношението към децата е добронамерено, но сериозно, без толериране и 

специално отношение към някой. Изисква се дисциплина и уважение към 

личността. Необходим е контакт с родителите и обратна връзка за 

информация. На базата на тази връзка са и получените резултати в 

настоящото изследване. 

 

 
 

Фиг. 1. Колко пъти в седмицата трябва да се провеждат тренировки 

 

       На фигура 1 се вижда, че 47% от анкетираните са на мнение, че 

тренировките трябва да се провеждат 3 пъти/седмично, за което се препоръчва 

да  бъдат на сравнително равни интервали. По този начин децата  постепенно 

ще привикнат на по-големи физически натоварвания. 
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Фиг. 2. Оценка на отделните елементи на тренировката 

 

       Според представените резултати на фигура 2 най-голямо внимание трябва 

да се обърне на техниката, като част  от тренировъчния процес. Не бива да се 

пренебрегват общо физическата подготовка, психотехниката и 

индивидуалният подход. 

       Необходимо е да се увеличи тренировъчното и състезателното 

натоварване, за постигане на по-добри резултати. 

      Във всяко трнировъчно занимание може да се работи за едно двигателно 

качество в комбинация с работа за гъвкавост или може да се проведе кръгова 

тренировка за комплексно развитие на повече двигателни качества. 

 

 
 

Фиг. 3. Време за тренировка 

 

        Времето, отделено за ОФП през този етап трябва да е повече от времето, 

отделено за ТхП. Във всяка една част от тренировката трябва да има работа за 

развитие на двигателни качества: Загряването започва с комплекс от 
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общоразвиващи упражнения и завършва с динамичен стречинг. В основната 

част съществен дял има работата за развитие на двигателни качества. В 

заключителната част се правят упражнения за гъвкавост. Чрез тези 

упражнения е възможно да се усъвършенстват необходимите техники. 
      Независимо от вида на спортните събития, броят им в световен мащаб и 

интересът към тях нараства, а географията им се разширява. Потенциалът на 

спортната индустрия също расте. Създават се специални уреди с високите 

стандарти, по отношение на дизайна, използват се високотехнологични 

природни материали. Развиването на нови визуални ефекти в спортните 

съоръжения е възможно чрез модерен дизайн или чрез заимстване от 

виртуалните игри. Новите тенденции в училищния спорт трябва да са насочени 

към физически упражнения, развиващи младежите комплексно. Продуктовите 

иновации в областта на настилките за спортни терени целят важни 

характеристики – преносимост, безопасност, мултифункционалост, 

възможност за рециклиране. Новите материали изпълняват все по-сложни 

изисквания – нови ефективни конструкции, индивидуализирани съоръжения, 

точна измервателна апаратура. Разумно използване на ресурсите в спортните 

съоръжения е възможно чрез мащабни и леки конструкции. Иновациите не се 

ограничават само до спортните съоръщения. Те се развиват и в производството 

на екипировката, уредите и спомагателните съоръжения. 

 

 
 

Фиг. 4. Иновативни форми на обучение 

 

        Затова и по-голямата част от анкетираните са на мнение, че трябва да се 

въведат иновативни форми на обучение (фиг. 4), за да се повиши интереса на 

децата и да се повиши мотивацията им за занимания със спорт.  
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Фиг. 5. Материална база 

 

       Голяма част от анкетираните не са доволни от условията в тренировъчните 

зали (фиг. 5). Необходимо е да се променят подовото покритие, да се наемат 

хора за поддържане на чистота и да се повиши температурата. Всички 

запитани са сравнително доволни от осветлението в залите. Също така 

анкетираните са на мнение, че уредите не са достатъчни за провеждане на 

заниманията. 

       Технологичният напредък в областта може да се използва както за 

формите на обучение, така и за подобряване на материалната база.  

Опазването на климата и разумното използване на ресурсите в спортните 

съоръжения са осъществими и логични. Например: душов панел на тавана 

може да работи по различни сценарии само с едно докосване. Покритието 

може да намали енергията за подгряване до 80 процента в зависимост от 

размера; всеки от продуктите е все по-ефективен и се нуждае от по-малко 

инициираща ел. енергия; използват се водещите енерго-спестяващи 

технологии от други области, например. LED осветление; предпочитат се 

рециклируемите материали, каквато е неръждаемата стомана. Топлинната 

помпа, наложила се като опазващ околната среда механизъм, се развива чрез 

адаптиране към конкретните изисквания, намаляване на размера и по-тиха 

работа. Дигитализацията засяга изграждането, контрола и ръководството на 

елементите на съоръженията свързани със захранването, затоплянето и 

пречистването на средата – всичко това може да се извършва със съобщения 

през компютъра или телефона, както и да се проследяват съответните 

параметрите. 

      Най-голямата радост за децата от начална училищна възраст занимаващи 

се със спорт си остава участието в различни състезания. За целта се препоръчва 

да се организират вътрешни и двустранни срещи, където те могат да 

демонстрират своите умения. От показаните резултати на тези срещи 
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треньорите могат да мотивират децата за участие в спортните календари на 

федерациите. Стимулирането и мотивацията от треньорите, както и снимки от 

състезанията на различни сайтове са класирани от анкетираните на втора 

позиция с над 20%. Най-големият стимул за децата според анкетираните си 

остават наградите с медали и грамоти – над 30% (фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6. Стимулиране на децата 

 

5. Заключение 

      Промените във възрастовите характеристики на децата, налагат отчитане 

на взаимовръзките между психическото и физическото здраве. Наложително е 

адаптирането на Теорията и методиката на физическото възпитание към 

актуалните тенденции в детското развитие. Така ще се осигурят 

предпоставките за повишаване на психическата устойчивост, увеличаване на 

поносимостта на натоварването в учебния процес и най-вече нарастването на 

мотивацията за двигателна дейност. 
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Abstract. In current competitive international market it is important to attract customers by 

first emotional impression from а product package. Emotive/affective response of customer 

significantly influences customer purchasing decision. Therefore, a new research direction is 

how to design product packages to attract customers. A based on neural networks machine 

learning approach for emotional customer experience package design is presented. The 

inputs of neural network are the categories of package design items like form, basic and 

complimentary logo, image, colours, size, font. The feelings of customers while observing 

and using product packages are measured by Kansei word pairs and by their real-time brain 

waves. Data gathered is analyzed by help of a neural network model. Based on analysis 

results guidelines and recommendations for emotional customer experience design of 

packages can be established. Significant improvement of emotional customer experience 

with products is expected after implementation of these package design guidelines.  
Keywords: Emotive design, packages, machine learning, computational intelligence, neural 

networks, modelling, Emotive Epoc. 
 
1. Introduction  

The consumer-oriented approach for product development Kansei Engineering 

(KE) [6] translates user feelings and impressions into product design items. It was 

successfully applied to incorporate the emotional appeal in the product design in 

many areas of industry worldwide [9], [13]. The aim of package KE is to identify 

the Kansei values of packages that trigger and mediate positive emotional response 

of product customer.  
Very promising new area of KE research is the emotional customer experience 

study with product packages [1], [4], [7], [15], [16]. Real-time recording of customer 

brain activity by Emotiv Epoc system [2] while viewing and using packages is 

proposed. Data gathered could be processed using machine learning approach based 
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on a neural networks model to determine customer emotive/affective states and 

relevant recommendations for package design. This paper presents a machine 

learning approach for study of emotional user experience (eUX) with product 

packages and establish package design guidelines. 
 
2. Machine learning modelling for emotional package customer experience 

design  
An approach for machine learning modeling oriented to package design 

supporting positive emotional customer experience is presented. It includes the 

following seven steps (cf. Fig. 1). 

Determination of 
package design items

Data collection

NN training

Determination of most important 
package design items

Generation of recommendations and 
guidelines for emotional package 

customer experience design 

1

4

5

6

7

Determination of Kansei word pairs2

Calculation of 
Emotiv Epoc+ affective states

3

 
Fig. 1. Machine learning steps for emotional package customer experience design 

 

Step 1: Determination of package design items 

At step 1 the package design items like form, shapes, physical dimensions, 

fonts, surface, structure of the material concerning the graphical appearance of the 

package, etc. are determined. For each item its relevant categories are defined [8]. 

For example the categories of the design item form are: 1) rectangular; 2) 

trapezoidal; 3) polygonal; 4) cylindrical; and 5) conical.  
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Step 2: Determination of Kansei word pairs 
At step 2 Kansei word pairs depending on the type of package like "funny-

boring”, ”good design-bad design”, “clearness-unclearness", "thickness -thinness", 

"sharpness-softness” are determined. A five-point semantic differential scale is used 

(cf. Fig. 2). The average numerical value (3) reflects the neutral user rating. On Fig. 

2 an example of two Kansei word pairs “Funny-Boring” and “Good design-Bad 

design” is shown [8]. 

 

 
Fig. 2. Example for Kansei assessment of package customer experience  

using two Kansei words 
 

Step 3: Calculation of Emotiv Epoc affective states 
At step 3 Emotiv Epoc system [2] with wireless headset is used to collect 

brain wave signals (EEG) from customers while interacting with a package. The 

headset has 14 electrodes located at the positions AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, 

P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 according to the international 10–20 system [2]. The alpha 

(8-12 Hz) and beta (12-30 Hz) brain wave bands of EEG signals are of particular 

interest in emotion research for assessing customer valence and arousal [3]. For this 

purpose the EEG signal is measured using the following four derivations: AF3, AF4, 

F3 and F4 (see Fig. 3). Alpha brain waves originate predominantly during wakeful 

relaxation mental states. Intense alpha wave activity correlates with brain 

inactivation. Beta wave activity is related to an active state of mind during intense 

focused mental activity [5]. The level of arousal can be determined from the EEG 

signal of a package customer, i.e. how relaxed or excited. The beta/alpha ratio 

indicates the arousal level of package customer [10]. His/her valence can be 

calculated by the following formula: 

  

valence = αF4/βF4 − αF3/βF3 
 

By package customer arousal and valence can be determined his/her emotions 

like happiness, anger, sadness, and calm (cf. Fig. 3). 
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Fig. 3. Determining package customer emotions by valence/arousal levels 

 
Step 4: Data collection 

At step 4 data from package customer is collected using: 1) a checklist for 

determining relevant categories of package design items; 2) Kansei word pairs for 

assessing customer emotions and 3) Emotiv Epoc system for real-time dynamically 

measuring of customer affective states while interacting with the package. 

 

Step 5: NN training 
In computational intelligence and machine learning artificial neural networks 

(ANNs) [14] can be used to estimate or approximate functions that depend on a large 

number of inputs like in case of eUX with product package. ANN present a system 

of interconnected "neurons" which exchange messages between each other. The 

connections between neural network inputs and outputs have numeric weights that 

can be tuned adapting to outputs.  

The most popular learning ANN technique is the backpropagation algorithm 

(BP) [11], [12], [14]. It presents a gradient algorithm designed to minimize the mean 

square error between the actual output and the desired output by modifying network 

weights. For simplicity a network with one hidden layer is considered. Usually ANN 

consists of three layers: a layer of "input" neurons Xi connected to a layer of "hidden" 

neurons, which is connected to a layer of "output" neurons Yi. The activity of the 

input neurons Xi represents the source information (design item categories) that is 

fed into the network. The activity of each hidden neuron is determined by the 

activities of the input neurons and the weights on the connections between the input 

and the hidden neurons. The behaviour of the output neurons (Kansei values or 

Emotiv Epoc affective states) depends on the activity of the hidden neurons and the 

weights between the hidden and output neurons. 

BP algorithm has the following steps.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_approximation_theorem
https://en.wikipedia.org/wiki/Function_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Argument_of_a_function
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_neuron
https://en.wikipedia.org/wiki/Weighting
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011498000797
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011498000797
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011498000797
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(1) An input vector of package design items (x1,…,xl) is presented at the input layer. 
(2) A set of desired output target vector of Kansei values (y1,…,ym) and/or customer 

affective states (y1,…,yn) like excitement, engagement, frustration, valence is 

presented at the output layer. 
(3) After a forward pass is done, the errors between the desired and actual output are 

compared. 
(4) The comparison results are used to determine weight changes (backwards) 

according to the learning rules. 
There are two phases in the supervised learning of BP neural network. During 

the learning (training) phase a training data set is used to determine the weights that 

define the neural network. So the objective of the BP algorithm to find the optimal 

neuron weights to minimize the error between the target values and the actual 

responses. Then the trained neural network will be used in the retrieving phase to 

process and evaluate real patterns. 
In the following three neural networks models are proposed. 

The first neural network model (cf. Fig. 4) takes the package design items data 

(x1,.., xl) as input and Kansei values as output (y1,..,ym). The Kansei values obtained 

from package customer are used as target values to train the neural network. 

 

 
Fig. 4. Neural network model with design items data as input and  

Kansei values as output  

 

The second neural network model (cf. Fig. 5) takes the design items data 

(x1,..,xl) as input and customer affective states data as output  (y1,…,ym). The data is 

obtained from EEG brain waves recorded by Emotiv Epoc system while package 

customer interacts with the package.  
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Fig. 5. Neural network model with Design data as input and  

EPOC Data as output  

 

The third neural network model (cf. Fig. 6) takes the design data (x1,…,xl) as 

input and as output combination of two data sets: Kansei value (y1,…,ym) and Emotiv 

Epoc data (ym+1,…,yn) 
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Fig. 6. Neural network model with design items data as input and  

Kansei values and Epoc data as output 
 
Step 6: NN-based determination of most critical package design items 

At step 6 based on results from step 5 the influence of package design items on 

emotional package customer experience is determined. The most important package 

design items and their relevant categories with highest influence on good and bad 

package design are defined.  
 

Step 7: Generation of emotional package customer experience design 

recommendations and guidelines 
The results from step 6 are used for generation of recommendations and design 

guidelines for good and bad design of packages. For example:  

 Form → rectangular, 

 Value of image →  light 

 Position of the trade name → Below 

 Size Logo → Small 

 Style Letter Trade Name → Lowercase  

 

4. Conclusions  
An approach for emotional customer experience package design based on 

neural networks machine learning is proposed. The emotions of customers while 

observing and using packages are assessed by Kansei word pairs and by real-time 
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brain waves of package customers. Data gathered are analyzed by a neural network 

model. Based on analysis results guidelines and recommendations for emotional 

customer experience design of packages can be determined. A significant 

improvement of emotional customer experience with products is expected after 

implementation of these package design guidelines.  
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Abstract. In three consecutive surveys (2001, 2008, 2014) of national and organizational 

cultures in Bulgaria, we were able to test the usability of a model explaining the general work 

satisfaction in the organization as a function of satisfaction from key factors in the work 

environment. Those three tests of the model show sustainable but limited explanatory 

capacities of the theoretical framework. Pending research task is to develop the model in a 

direction that enhances its explanatory and interpretative capacities. In that article we have 

made and attempt to redefine the model. The new model empirical value will be tested during 

following empirical research. 

Keywords:  satisfaction from the work environment; altering the research model in order to 

enhance its heuristic capacities. 

 

1. Постановка на въпроса  

Понятието за удовлетвореност в организационна среда се вписва в 

разнообразни, но свързани контексти. В част от случаите контекстът се задава 

от труда; в други – от организацията (като цяло, или от конкретни 

организационни фактори). Изборът на цялото (труд, организация) и начинът 

на неговото структуриране (изброяват се конкретни характеристики на труда; 

посочват се конкретни организационни явления) оказват съществено влияние 

върху резултата (артикулирането на удовлетвореността в зададени от 

изследователя категории). Въпросите за удовлетвореността от труда (по 

необходимост) предполагат организационен контекст. Въпросите за 

удовлетвореност от организацията (и конкретни фактори на организационната 

ситуация), „реципрочно“ предполагат трудов контекст. Резултатите за 

удовлетвореност се влияят както от зададения от изследователя контекст, така 

също от интерпретацията на този контекст от страна на изследваните лица. 

mailto:tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg
mailto:olympiavedar@abv.bg
mailto:rayakan@yahoo.com
mailto:zandonova@gmail.com
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 Изходният модел за описание/обяснение на удовлетвореността на 

служителите в организацията е следният. предизвикателства и 

усещането за лични постижения при изпълнението ѝ;  възможността да 

живеете на желано от Вас и семейството Ви място; възможността да 

получавате високи доходи; възможността да работите с хора, които 

добре си сътрудничат; възможностите за обучение / за подобряване на 

уменията Ви и придобиване на нови умения; социалното осигуряване; 

признанието, което получавате, за добре свършена работа; 

физическите условия за работа – достатъчно пространство, подходящо 

обзавеждане, осветление и др.; възможностите за самостоятелност;  

сигурността, че ще можете да работите за тази организация толкова 

дълго, колкото желаете;  възможностите, които Ви предоставя, за 

развитие и издигане; служебните Ви отношения с прекия ръководител; 

възможността да използвате максимално уменията и способностите си; 

свободното време, което имате [28].   

 Общата удовлетвореност се разглежда като зависима променлива. 

Емпиричният индикатор е: „Как бихте определили цялостната си 

удовлетвореност от работата си в тази организация?“ [29]. 

В таблица 1 е посочена обяснителната сила на така описания модел при 

три измервания [30]. 

 
Таблица 1. Обяснителна сила на изходния модел 

(въз основа на теста R Square) 

2001 г. 2008 г. 2014 г. 

R Square ,497 R Square ,484 R Square ,534 

 

Резултатите са получени чрез многофакторен регресионен и 

корелационен анализ [21]. Проверката във всяка от времевите точки показва, 

че: а)  между независимите променливи не е налице зависимост; б) от гледна 

точка на теста ANOVA моделът е адекватен; в) множественият коефициент на 

определеност - R Square – който показва „каква част от разсейването по 

признака резултат се дължи на влиянието на всички признаци фактори, 

включени в модела“ [21-1] приема стойности от ,484 (2008) до ,534 (2014) – 

таблица 1. Казано на популярен език, в първия случай (2001) около 50% от 

общата удовлетвореност може да бъде обяснена чрез състоянието на 

посочените по-горе независими променливи (фактори); във втория случай 

(2008) обяснителната стойност на модела е около 48%; в третия случай (2014) 

– около 53%.  

 През 2001 г. 9 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху 

общата удовлетвореност: предизвикателства (,228); високи доходи 

(,082); сътрудничество (,087); обучение (,058); признание (,096); 

физически условия на труд (,107); развитие (,093); взаимоотношения с 

ръководителя (,147); използване на уменията (,093) - [31]. Върху общата 
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удовлетвореност най-силно влияние са оказали факторите 

предизвикателства и взаимоотношения с ръководителя. 

 През 2008 г. 6 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху 

общата удовлетвореност: предизвикателства (,126); високи доходи 

(,162); сътрудничество (,108); признание (,117); развитие (,125); 

взаимоотношения с ръководителя (,158); използване на уменията (,113). 

Върху общата удовлетвореност най-силно влияние са оказали 

факторите високи доходи и взаимоотношения с ръководителя. 

 През 2014 г. само 5 от изброените 14 фактора са повлияли реално върху 

общата удовлетвореност: предизвикателства (,186); високи доходи 

(,107); признание (,107); развитие (,143); взаимоотношения с 

ръководителя (,242). Върху общата удовлетвореност най-силно влияние 

са оказали факторите предизвикателства и взаимоотношения с 

ръководителя. 

Стойностите на R Square показват, че са налице сериозни възможности за 

подобряване на описателната / обяснителната / прогностичната сила на модела. 

В конкретния случай да се подобри моделът означава по-пълно и цялостно да 

се идентифицират организационните фактори, от които зависи общата 

удовлетвореност на служителите и тяхното влияние върху нея. При наличие 

на такъв модел стойността на R Square би трябвало да се повиши. Нашата цел 

е да обосновем / проверим модел с по-голяма евристична стойност. 

Самостоятелно предизвикателство е фактът, че в сравнителен план при 

всяка следващо измерване (2001, 2008, 2014) броят на съществените фактори, 

които влияят върху общата удовлетвореност, намалява. 

 

2. Стратегия  
Въз основа на анализ на различни изследователски подходи, 

установяваме, че удовлетвореността се интерпретира в следните основни 

категории – таблица 2. 
 

Таблица 2. Основни категории, чрез които се обсъжда  

удовлетвореността от труда / работата / организацията [32] 

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ (от труда, от работата в организацията) 

 

Адаптация (към 

труда; … 

Нагласи (към 

труда; … 

Реакция  

(удовлетвореността като  

личностна Р) 

Афект (афективна 

реакция; 

Невротизъм  

(личностно 

измерение от 

„големите пет“ –– 

Резултати (постижения; 

успех;…) 
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като опосредстващ 

У фактор) 

Включеност (в…;  Организация 

(организационен 

контекст;…) 

Рефлексия (чувство, 

рационалност; дейностно-

волево равнище) 

Дейност (трудова; Откритост  

(личностно 

измерение от 

„големите пет“ –– 

като опосредстващ 

У фактор) 

Роля/и (професионална/и;  

организационна/и; ролеви 

репертоар) 

Екстраверсия 

(личностно 

измерение от 

„големите пет“ –– 

като опосредстващ У 

фактор) 

Отношение (към… 

труда; позитивно, 

благоприятно / 

отрицателно, 

неблагоприятно // 

към ролята; към…) 

Ръководство (като фактор 

на У; …) 

Ефективност 

(личностна, групова, 

организационна)  

Поведение 

(трудово; 

Смисъл (личностен;…) 

Значимост (на 

труда;…) 

Последици  (от 

постигнатите 

резултати) 

Среда (трудова; 

организационна; социална) 

Изпълнение 

(качество на И-то) 

Постижения 

(резултати; успех) 

Стандарти (лични; 

субективни – за оценка на 

… ;…) 

Интелигентност (и 

трудови ценности) 

Потребности 

(личностни; 

значимост на 

личните 

потребности;…) 

Съвестност  (личностно 

измерение от „големите 

пет“ –– като опосредстващ 

У фактор)  

Колеги/те (като 

фактор, който влияе 

върху У) 

Преживяване (на 

собственото 

отношение 

към…;…) 

Труд (личностен смисъл на 

Т; …) 

Любезност  

(личностно 

измерение от 

„големите пет“ –– 

като опосредстващ У 

фактор) 

Привързаност 

(към 

организацията;…) 

Удовлетвореност (степен 

на У. / степен на 

неудовлетвореност – от 

работата; като показател за 

качество на живота, 

адаптация към труда, 

ефективност на индивида, 
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групата, …; от 

професионална роля / 

изпълнение; ) 

Морал (трудов; …) Производителност 

(на труда; 

Фактор/и на 

удовлетвореността 

(субективни; обективни; 

външни / вътрешни; здраве; 

сигурност; 

Мотивация (трудова; 

мотивационни 

фактори) 

Работа (дейност, 

труд, трудова 

дейност, …) 

Ценност/и (трудови; 

значимост на факторите на 

трудовата ситуация за …) 

 

Изследователски опит дава основание да се приеме, че шансът да бъде 

постигната поставената цел (изграждане на изследователски модел с по-

големи евристични възможности) нараства, ако стратегията на развитие на 

модела се ориентира спрямо следните ограничения [33] - за допълване / 

развитие на модела следва да се идентифицират организационни явления, 

които: а) са еднопорядкови с вече включените в модела; б) се възприемат като 

важни / съществени от хората в организацията; в) не са представени отчетливо 

в изходния модел; г) (по възможност) не корелират с друг/и фактор/и – било 

от тези в изходния модел, било с “новоприсъединени”. За реализиране на така 

ориентираната стратегия е полезно независимите променливи от изходния 

модел да бъдат сравнени с подобни от въпросника за трудови ценности [20-1]. 

След съдържателно сравняване и анализ на “отнасянията” между 

независимите променливи в изходния модел и списъка на Фърнам, беше 

прието към списъка на факторите в изходния модел (фигура 3 - №№ 1-14) да 

бъдат добавени следните (фигура 3 - №№ 15-21). За всеки от тях може да се 

покаже следното: а) визираните явления са (относително)  еднопорядкови с 

вече включените в модела; б) те се възприемат като важни / съществени от 

хората в организацията; в) не са представени отчетливо в изходния модел. Що 

се отнася до изискването по възможност да не корелират с друг/и фактор/и, 

това ще бъде проверено в хода на тестване на модела.  

 
Таблица 3. Проект на корпус от независими променливи (фактори) 

в “подобрен” модел за описание / обяснение / прогнозиране 

на обща организационна удовлетвореност 

В КАКВА СТЕПЕН СТЕ 

УДОВЛЕТВОРЕН/А ОТ 

СЕГАШНАТА СИ РАБОТА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА: (моля, срещу 

всеки въпрос отбележете своята 

оценка като заградите една от 

цифрите: 1 - напълно съм 

1 – 

напъл

но съм 

удовле

творен

/а 

2 – 

по-

скоро 

съм 

удов

летво

рен/а 

3 –

колко 

то 

удовле

творен/

а, 

толко 

4 – 

по-

скоро 

не съм 

удовле

творен/

а 

5 – 

ника

к не 

съм 

удов

летво

рен/а 
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удовлетворен/а; 2 - по-скоро съм 

удовлетворен/а; 3 - колкото 

удовлетворен/а, толкова и 

неудовлетворен/а; 4 - по-скоро не 

съм удовлетворен/а; 5 - никак не 

съм удовлетворен/а. 

ва и 

неудов

летво 

рен/а 

1. Наличието на предизвикателства 

и усещането за лични 

постижения при изпълнението й 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Възможността да живеете на 

желано от Вас и семейството Ви 

място 

1 2 3 4 5 

3. Възможността да получавате 

високи доходи 

1 2 3 4 5 

4. Възможността да работите с 

хора, с които добре си 

сътрудничат 

1 2 3 4 5 

5. Възможностите за обучение /за 

подобряване на уменията Ви и 

придобиване на нови умения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6. Социалното осигуряване 1 2 3 4 5 

7. Признанието, което получавате 

за добре свършена работа 

1 2 3 4 5 

8. Физическите условия за работа – 

достатъчно пространство, 

подходящо обзавеждане, 

осветление и др. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Възможностите за 

самостоятелност 

1 2 3 4 5 

10. Сигурността, че ще можете да 

работите за тази организация 

толкова дълго, колкото желаете 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Възможностите, които Ви 

предоставя за развитие и 

издигане 

1 2 3 4 5 

12. Служебните Ви отношения с 

прекия ръководител 

1 2 3 4 5 

13. Възможността да използвате 

максимално уменията и 

способностите си 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

14. Свободното време, което имате 1 2 3 4 5 
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15. Работното време и 

възможността да отсъствате при 

необходимост 

1 2 3 4 5 

16. Възможностите за добър баланс 

между работата и личния Ви 

живот 

1 2 3 4 5 

17. Възможностите да влияете 

върху важните за Вас неща 

1 2 3 4 5 

18. Длъжността (работната 

позиция), която заемате 

1 2 3 4 5 

19. Правилата в организацията 1 2 3 4 5 

20. Планирането и организирането 

на работата 

1 2 3 4 5 

21. Работните задачи 1 2 3 4 5 

 

3. Процедура за тестване на модела  
Целта на процедурата е да бъде установено дали моделът, при който 

общата удовлетвореност се обяснява въз основа на 21 (двадесет и един) 

фактора на организационната среда (фигура 3), е с по-голяма евристична 

стойност от модела, при който общата удовлетвореност се обяснява въз 

основа на 14 (четиринадесет) фактора на организационната среда (фигура 3 - 

№№ 1 -14). Ще смятаме, че моделът с 21 фактора има по-голяма евристична 

стойност от този с 14 фактора, ако са изпълнени следните условия:4 

а) при многофакторен регресионен и корелационен анализ съвкупността 

от 21 фактора може да се сведе (редуцира, ако е необходимо) до съвкупност от 

фактори, между които не е налице зависимост5; 

б) моделът, получен въз основа на тази редукция (ако такава е 

необходима),  е адекватен от гледна точка на теста ANOVA; 

в) множественият коефициент на определеност (R Square) е със стойност, 

по-голяма от ,534 (това е най-голямата обяснителна стойност на изходния 

модел (през 2014 г.).  

 

4. Заключение  
В научната литература са описани огромно количество опити да се 

подобри евристичната стойност на съществуващи модели за описание / 

обяснение на конкретно изследвано явление. Маркираното в този текст се 

вписва в стремежа на изследователите към все по-пълно познавателно 

                                                 
4 За нуждите на проверката ще бъдат анкетирани не по-малко от 200 лица (за които 

социално-демографската им характеристика възпроизвежда сравнително точно 

социално-демографската характеристика на съвкупността, върху която е тестван 

изходният модел). 
5 Вж. К. Харалампиев, 2007, с. 25. 
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овладяване на изследвания обект – от едно равнище на постигане на истината 

(като познавателно отношение с реалния обект на изследаване) към следващо, 

по-високо равнище на съответствие. 
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Abstract: Some issues of cross-cultural business ethics in project management education and 

practice are debated in this text. The paper focuses on those key issues and approaches in 

cross-cultural business ethics, which have direct connection with the behavior of actors in 

international projects and their management. The proposed analysis is based on qualitative 

methods of studying behavioral processes and phenomenon as cultural one. It is shown how 

the relevant concepts of business ethics and organizational culture can be productive for better 

understanding and managing international teams and partnerships in global context. It is 

explained what is minimalism and maximalism in rules of cross-cultural ethical 

communication. Finally are shown perspectives for future research and academic teaching in 

the area of cross-cultural business ethics.  

Keywords: cross-cultural business ethics, cultural differences, ethical competence, cultural 

intelligence. 

 

1. Въведение  

През последните пет години и в българските университети се въведоха 

магистърски програми по управление на международни проекти. Интересът 

към такива магистртури е висок: например програмата „Управление на 

международни проекти" е номер едно по интерес за миналата учебна година в 

един от българските университети [1]. Целите на подобно обучение се 

постигат чрез предлагане на съвременни подходи за екипна работа, 

преговаряне, разрешаване на конфликти и ефективни комуникативни 

стратегии. Значима част от тази проблематика се разработва в една нова 

академична,  изследователска и консултантска дисциплина – кроскултурната 

бизнес етика. Тя е разположена, условно казано, в граничните територии на 

кроскултурния мениджмънт и организационно поведение (фиг. 1). 

 

 

Организационно 

поведение 

Кроскултурен 

мениджмънт 

Крос-

културна 

бизнес етика 
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Този доклад е фокусиран към проблеми и подходи на кроскултурната 

бизнес етика, имащи пряка връзка с поведението на участниците в 

международни проекти и управлението им. Предложеният анализ е 

концептуален и основан на качествени методи. Известно е, че вече има 

развити количествени методи и методики за изследване на показатели, 

равнища, определяне на политики в бизнес етиката. Например, индексите за 

бизнес етика са вече над 250, според данни от 2013 г. Те са въведени с цел 

анализ на конкурентноспособност, етично инвестиране, устойчивост, 

определяне на етическо потребление и др. [2] Но кроскултурната етична 

проблематика изисква на първо място прецизно междудисциплинно 

хуманитарно интерпретиране. Кроскултурната бизнес етика е изследване на 

ценностите, принципите и правилата на поведение в глобалния бизнес, 

насочено към комуникации, преговори, създаване на мрежи и екипи на 

локално и глобално равнище. Дисциплината черпи и надгражда идеи и опит от 

интеркултурни комуникации, бизнес етика, организационно поведение и 

култура, стратегически мениджмънт, международно управление на човешките 

ресурси.  

 

2. Културните разлики в бизнес етиката: основания и четири равнища на 

интерпретиране  
В глобалната среда нараства потребността от вникване в етичните 

измерения на кроскултурните комуникации. Броят на мултикултурните 

екипи навсякъде расте. Участниците им имат потребност по-задълбочено да 

осмислят основанията на разликите и общото между тях. Дума като експат 

(от експатриант, чужденец или служител в предприятие, който работи зад 

граница) стана употребявана и в българския мениджърски „новоезик“. Нека си 

послужим с израза на професора по организационната етика Д. Нарваес, 

според когото в кроскултурната среда всички трябва да можем да действаме  

като морални експерти [3]. Подобна експертиза се придобива чрез умения за 

„практикуване“ на кроскултурна делова етика. Приложната и поведенската 

етика са водещата перспектива за кроскултурната етика; тя е знание по-

скоро от типа „знам как“, отколкото „знам какво“. В нея могат да се отделят 

четирии равнища на обяснение и интерпретация. Ще разгледаме накратко 

всяко от тях, като по-подробно ще анализираме онези, които са по-бегло 

представени в организационните и културологични изследшания. 
На първо ниво, граничната „зона“ между бизнес етика и интеркултурни 

изследвания често се намира в културните разлики на равнище делово 

общуване. Следвайки културната граматика и проксемиката на Едуард Хол от 

60-те години [4], в интеркултурното знание се множат данни и систематизации 

за пространството на коминикация, за точността и отношението към времето, 

за ролята на контекста и изобщо – за международния делови етикет като 

поведенски код.  
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На второ място, в интеркултурните изследвания моделът на Г. Хофстеде 

[5] е широко разпространената обяснителна схема за културни  измерители за 

предпочитания към ценности в ситуации с дилеми. Предложените от 

холандския изследовател (инженер по образование), параметри подлежат на 

етически прочит: тук става дума за  избор на индивидите от една общност, и 

то - за ценностен избор. В някои от измерителите етическият план е по-трудно 

откриваем, а при други – директно. Индивуализъм – колективизъм и 

властовата дистанция например са свързани с начина на дефиниране на 

самия морален субект и лесно се тълкуват етически. Но параметърът 

краткосрочна - дългосрочна ориентация към времето само опосредено може да 

се разглежда като свързан с моралност на поведението.  

На трето ниво, в изследванията са предложени цялостни критерии за 

сравнение на култури (тук имаме пред вид само онези, които са от значение за 

дефиниране на бизнес етични измерители). Такъв е показателят „степен на 

материалистичност на културата“. В проучване на Г. Гер и Р. Белк от 1996 

г. се проучва степента на материализъм между дванадесет държави, като се 

прилага „скала на материализъм“. Използвани са параметри на 

потребителските желания, данни и качествени оценки, възприятия за 

необходимото в бита и др. показатели. Въпреки податливостта за критики, 

изследването дава основа за очакване на определено поведение от 

представители на по-силно или по-слабо материлистични култури. В 

анализираната група националните култури се подреждат така по степен на 

материализъм от най-силно материалистични към култури с по-слабо изразен 

материализъм: 1. Румъния, 2. САЩ, 3. Нова Зеландия, 4. Украйна, 5. Германия, 

6. Турция [6]. Вглеждането в списъка показва пъстротата на разнопосочни 

социални, исторически, религиозни и др. фактори, криещи се зад индексите. 

Независимо от ракурса, през който е интерпретирана подобна подредба, 

изследването потвърждава, че материализмът не е уникален възглед, типичен 

само за запада, но не и за изтока, за Европа, но не и за Азия, за „старите“ 

капиталистически общества, но не и за бившите социалистически, за богатите, 

но не и за бедните. 

На четвърто място, кроскултурното своеобразие в бизнес етиката се 

корени в макро-икономическата среда и традициите й. Те могат да се 

интерпретират многостранно, но тук ще си послушим с една обяснителна 

плоскост - икономическия начин на мислене. Сред неговите «аксиоми» е 

следната: икономическите системи и културната среда влияят на подбудите и 

решенията, които наричаме бизнес. Как дадена икономическа и културна среда 

въздействат върху преобладаващото  поведение на участниците на пазара се 

определя от начина, по който те  предпочитат да преценяват основни 

бизнес етични въпроси: 

1. За капитализма – приемаме ли го или го проблематизирме и 

отричаме? Тук има забележими културни разлики: „мейнстриймът“ в 

американската бизнес етика не поставя под въпрос съществуващите рамки на 
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тази система. Същевременно етическото оправдаване на капитализма е 

част от европейското разбиране (или в мн.ч. – разбирания) за бизнес етика. 

Щом има оправдаване, то е имало проблематизиране.  Различията започват с 

езика: на английски стока, добро и благо е една и съща дума). И у нас има 

голяма доза свенливост и подозрителност при назоваване на някого 

„капиталист“ или дори „бизнесмен“. Мениджър, управител, директор, 

предприемач или даже собственик е социално по-приемливо. В 

англосаксонския свят икономическото мислене е в по-голяма степен 

експлицитно като изказ и практикуване. В европейските варианти на бизнес 

етиката (и тук английските са по-близо до континенталните!) се отделя 

значително място за изясняване на макро-бизнесетични въпроси: за 

„доброто“ и „лошото“ на пазара и на конкуренцията, накърнената социална 

справедливост при капитализма  др. болезнени въпроси. Акцентът върху 

макроетичната проблематика не е непосредствено свързан с „по-

етични“ решения при работа върху конкретен бизнес проект. Но фокусът 

върху тях подпомага „просветения“ - критически и гъвкав подход към 

институциите, които регулират бизнеса: чувствителност към екологични 

рискове, към злопупотреба с масив от данни (big data) като проблематично 

предимство в  конкурентната надпревара, например.  Приемането или 

проблематизирането на капитализма е съществено за концептуализиране на 

етични въпроси-платформи в управлението на бизнеса в една страна - 

например, в каква степен се възприема стейкхолдърската визия (визията за 

заинтересованите участници) в корпоративното управление и доколко хората 

са готови с лекота да я използват в действията си. 

2. Относно самите етичните стандарти: оправдаваме ли ги или ги 

прилагаме? Разбираме, приемаме ги и/или полагаме усилия да ги следваме? 

Основание за едно или друго културно предпочитание е в обстоятелството, че 

след „размагьосването на света” (по М.Вебер) моралният плурализъм се е 

разширил. И в тази посока разликите вътре в западната култура са станали 

големи. Ако скандинавските страни, Холандия, Германия са пример за 

подобен ценностен плурализъм (поне досега), в същото време моралната 

монолитност (единомислие и единодушие) остава  характерна за САЩ и 

англосаксонската култура. Консултантски  наръчници по бизнес етика от тези 

места не подлагат на съмнение природата на моралните ценности в бизнеса и 

потребността от „научаване“  и следване на аксиоматични „прости“ правила. 

Фокусът е в усилието за прилагане и усъвършенстване на възприемани като 

‚природна даденост“ правил на пазара и социалния ред. Тaзи пазарна култура 

се опира на по-твърдата почва на норми, свързани с естествени права и 

христиански ценности. 

 

3. Поведенска етика и перспективите за етически анализ в нея 

Терминът поведенска етика е съвсем нов в приложните етики [7]. В нея 

фокусът се променя:  акцентът е върху моралната страна на общуването, 
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етичното лидерство, комуникативните стратегии, преплитането на 

индивидуалните и културни фактори при етичните решения. Преподаването в 

тази нова перспектива дава възможност да се обогати образованието по 

икономика и управление. Според изследванията,  ученето на бизнес науки 

оказва върху личността на студентите обратно влияние на вероятността да 

предприемат етични решения в бъдещи действия. В този смисъл поведенската 

етика е своеобразна „лечебна настойка“ [7], която оздравява обучението по 

икономически дисциплини. В периметъра на поведенската етика са включени 

знания за компетентности, които са част от търсени на трудовия пазар 

професионални стандарти на  отговорност, способност за критична преценка 

и за саморазвитие. Поведенската етика се опира на психологията, 

социологията и културната антропология. В тази поведенска рамка 

перспективите за анализ, предлагани от философия на морала и бизнес 

етиката, следва да се поднесат адекватно, например така (таблица 1). 

   
Таблица 1. Перспективи за анализ в поведенската кроскултурна бизнес етика  

 

No Какво правя? Какво казвам? Какво е това? 

1 Формулирам 

морални 

съждение за 

факт 

(ситуация) 

„Не е правилно 

(лошо,недопустимо) 

да се убива (лъже, 

обижда, причинява 

страдание…)“. 

Етически 

релативизъм 

2 Изразявам 

собствено 

отношение 

към поведение 

„Отричам (мразя) 

убийството, лъжата 

(убийците, 

измамниците…).“ 

Субективизъм 

 

3 Изразявам 

чувства, 

насочени към 

желание за 

действия 

„Долу всички 

убийци, 

измамници…“ 

 

Емотивизъм 

 

4 Изказвам 

забрани или 

указания 

„Не убивай, (не 

лъжи, не наранявай 

другия…)“ 

Прескриптизизъм 

 
 

 

Коя от етическите перспективи е културно и групово преобладаваща, 

толерирана и селектирана - това е въпрос на диалог, преговаряне, наблюдаване 

и коригиране в конретната общност.  
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3. Културна интелигентност и етическа компетентност: нови конструкти 

за  мениджърски способности 

Управлението на проекти все повече се основава на знания и успешен 

пренос на опит за създаване на ефективни кроскултурни партньорства и екипи. 

Качеството културна интелигентност е станало необходимо за модерния 

мениджър и лидер. Самото понятие е въведено преди десетина години и е 

пример за динамиката и обогатяването на мениджърската терминология, на 

които университетското образование по управление следва също толкова 

бързо да откликва, за да няма дисонанс между консултантското фирмено 

обучение и академизма. Конструктът, предложен в Харвард Бизнес скул, се 

трансформира в понятийни модели, консултански схеми и съвети, оформящи 

нов поведенски стандарт в професията и комуникациите [8]. Хармонизирането 

на културното разнообразие между участниците във всеки проект е ключова 

предпоставка за неговата ефективност. 

Кроскултурната и етическа компетентност в значителна степен днес 

съвпадат - в разбиране на другия и неговата култура, познаване на 

конфликтните зони на често междукултурно взаимодействие, при водене на 

диалог, преговори и сключването на сделки, изграждане на мрежи и виртуални 

партньорства с международни участници, преодоляване на бариери, 

предубеждения и стереотипи, балансиране на груповите интереси и 

постигането на приемливи за участниците етични стандарти в конкуренцията 

и сътрудничеството [9]. За културната интелигентност (измервана дори с 

културен коефициент, CQ)  през последните десет години са обосновани 

различни модели, индикатори и въпросници за проверка. На база на 

проученото [10] и с цел приложимост в български и европейски контекст 

приемаме следната структура на културната компетентност с отделните й 

сегменти (равнища), която да е пригодна за конкретизиране в образование, 

консултиране, фирмено обучение и индивидуално саморазвитие: 

1. СD (cultural drive) – удоволствие и ентусиазъм, интерес и доверие на 

човек от възможността да функционира ефективно в среда с различни култури; 

умение да извличаме  удоволствие от общуване с различни култури, да 

трупаме полезен личен опит от многообразието, развивайки собствената си 

ефикасност и разширявайки степените си на доверие към чуждото; 

2. CK (cultural knowledge) – познание за сходствата и  разликите между 

културите, включително - за новото в икономическите и правни системи на 

съответните държави, което е условие за т.нар. комплайънс етика (спазване на 

правилата и регулациите), както и знания за ценностите, религиозните 

убеждения,  социолингвистични правила на изказ и невербалност; 

3. CS (cultural strategy) - личностна способност да се извлича смисъл от 

кроскултурния опит чрез  преценки и преоценка на собствените мисловни 

схеми и тези на другите, предполагаща: 

 Степен на информираност -  за собствените и на членовете на екипа 

налично културно познание; 
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  Планиране - на поведенски стратегии за съответната културно 

многообразна среща, проект, комуникативна ситуация; 

 Проверка – осмисляне на съвпадението и разминаването между  

предубеждения и случило се с цел коригиране кроскултурните 

ментални пътни карти [*] на преживяното. 

4. CA (cultural action) - способност на човек да адаптира „в ход“ 

вербалното си и невербално поведение, за да е целесъобразно и пригодено към 

културния ситуационен контекст, с активен репертоар от гъвкави реакции, 

умение за модифициране на поведение (например, жестове, мимики, акцент, 

тон, бързина, паузи и др.) 

  (В предложената структура,  модифицирана за прилагане у 

нас, съзнателно са използвани термини и абревиатури на английски – езикът, 

обичайно използван в  кроскултурните екипи днес).   

 

4. Минимализмът и максимализмът в междунардната бизнес етика  

За кроскултурната делова комуникация полезен ориентир са двете 

перспективи в международната бизнес етика: на минималистите и 

максималистите. Според минималистите действията на големи 

транснационални субекти в условия на чужда култура се свеждат до  

изискването “не вреди”. Те се придържат към минимум етични стандарти чрез 

универсалните права и тяхното ненакърняване. В този смисъл, правото на 

минимум образование за деца в една по-слаборазвита страна, където действа 

някаква мощна корпорация, е морално изискване, което не се подлага на 

съмнение. То се изразява в съобразяване със строга забрана на детския труд, в 

публично осъждане на наемането на малолетни на пълен работен ден, дори и 

ако местните закони, обичаи, равнища на бедност и родителски желания да 

стимулират децата да работят. Максималистите смятат, че 

мултинационалните компании са специфични глобални институции по нива на 

организираност. Te са особени поради способността си да акумулират и 

контролират богатства, в т.ч. – и човешки потенциал. Това им вменява особен 

морален дълг да подпомагат другите. Ако например недохранването е 

проблем в дадена страна, то корпорация, развиваща там бизнес, следва да 

разработи програми за изхранване на населението. Транснационалните 

компании, според максималистите, поемат особени морални отговорности: 

 да създават повече блага, отколкото вреди за страната; 

 да участват с дейността си в развитието ѝ; 

 да уважават местната култура и да не работят срещу нея; 

 да трансферират технологии, които могат безопасно да се използват и 

да се управляват в страната. 

Върху какви морални основания да се стъпва, когато се действа в друга 

култура, „когато етиката пътува“, ако си послужиим със заглавието на Т. 

Доналдсън и У. Дънфи [11]. Според тях, съществуват хипернорми, действащи 
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на макросоциално ниво, които са ориентир за „правилно“ поведение в 

ситуация на култура, различна от твоята. Съветът е за придържане към 

следните правила в кроскултурната бизнес етика: 

      Провери дали дадената културна практика е автентична и легитимна 

(т.е. широко приемана и в съответствие с хипернормите). 

      Следвай легитимните местни обичаи, когато това е възможно. 

      В спорна ситуация давай приоритет на норми и практики, 

произхождащи от по-голямата група. 

 

5. Правилата на кроскултурната бизнес етика при планиране на проекта 

Моментът на планиране е важен и в перспективата на управление на 

етичните и културни разлики. Като метафоричен аргумент нека си припомним 

фразата, приписвана на Б. Франклин: „Ако се провалиш в планирането, то 

планираш да се провалиш“ ( “If you fail to plan, you are planning to fail.”). Затова 

самостоятелен аспект на етиката управление на проекти е процесуалният 

анализ. Тук ще посочим само един частен пример за  специфичен източник 

на етични проблеми: стартирането на работата по проекта преди 

оторизирането и официализирането му. 

Етичните проблеми и развитие на отношенията в кроскултурния екип 

следва да се предвидят, като се съобразят с модели и аргументи на 

организационната етика. Д. Харт въвежда конструкта морален проект, а в 

него - морална работа, морален типаж, морален епизод и  пример, полезни за 

по-прецизно вникване в управление на отношенията [12]. 

След проучване на изследователската и консултантска литература  

[www.business-ethics.com] откриваме, че изводите и съветите на експертите по 

планиране на проектни дейности кореспондират със смисъла на конструктите 

в организационната етика и с правилата на бизнес етиката. Предлагат се 

следните последователни съвети (стъпки) за мениджъри на малък бизнес, 

участващи в международни проекти: 
1. Отчитай уникалния етичен климат на всеки пазар при изработване 

на  свой етичен кодекс. Спазването му нека да е приоритет сред мениджърите 

и борда на директорите, за да дават пример на останалата част от 

организацията. Създай етични правила особено в дейности с натоварен трафик 

на контакти с чуждестранни дружества. Помоли мениджърите да обосновават 

своите етични решения на чуждестранните пазари в съответствие с този 

кодекс, за да се гарантира, че те самите го приемат като нещо сериозно. 

Важно е да се включат служители от други държави в процеса на създаване на 

програма по етика на организацията. 

2. Следвай местните обичаи по своя преценка. Вземай решение за всеки 

конкретен случай, когато смяташ да не се съобразиш с местни традиции, по 

причина на възможни вреди. Придържай се обаче стриктно към етичен кодекс, 

когато решаваш хуманитарни и екологични проблеми, например - детски труд 
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или обезлесяване. Използвай правото си на преценка по въпроси като подкуп 

или заплати на местните служители. Например, може да решиш да предложиш 

парични подаръци на държавни чиновници в страна, където няма друг разумен 

начин да стъпиш на пазара, но - да не влизаш на пазар, ако суровините са 

придобити чрез доставчици, използващи нелегален труд. 

3. Прилагай етичните стандарти в еднаква степен на всички пазари и за 

всички поделения и служители. Ако има държавна  политика за следване на 

определени норми, бъди готов да преразгледаш възможностите си на пазари с 

неблагоприятен етичен климат. Отговаряй вежливо и с уважение, ако е нужно 

да отказваш (корупция – б.м., Д.С.). Не действай високомерно или 

подигравателно, когато не приемаш неетичните предложения: просто обясни, 

че етичният кодекс на фирмата забранява това поведение, и че би искал да 

запазиш деловите си отношенията за бъдеще. Увери се, че всички мениджъри 

разбират твоята ангажираност с етичните стандарти при подобни случаи. 

4. Прави редовно етически кроскултурен трейнинг за цялата фирма 

в допълнение към програмите за обучение по етика за новите служители. 

Използвай извънредни семинари, за да осветиш новопоявили се проблемни 

зони, позовавайки се на нови конкретни примери при всяка възможност [13].  

6. Заключение: изследователски перпективи в кроскултурната бизнес 

етика 

Предложеният анализ на основополагащи теми на кроскултурната бизнес 

етика краткосрочно следва да се развие с отговори на три кръга въпроси:  

1. Какви са специфичните етични кроскултурни проблеми в процеса на 

работа, създаване на партньорства и преодоляване на предубеждения?  

2. Кои са ключовите екипни и лидерски умения, които следва да се 

насърчават в работния процес? 

3. Как да се учим от поуките (негативен и позитивен опит) от деловата 

комуникация на българи в европейски и други проекти? 

В дългосрочен план кроскултурна бизнес етична проблематика съдържа 

в себе си потенциал, свързан с бъдещето на академичното образование по 

икономика. „Какво се случва, когато факултетите по бизнес са по-малко 

успешни от фирмите, които наемат техни випускници?“ – този въпрос 

задават в глобално изследване за бъдещето на университетското обучение. 

Анализът показва, че една от посоките за успех за факултетите по бизнес е 

трансдисциплинното и интегративно мислене като ядро, водещо 

промяната към успешно университетско бизнес образование [14]. 

Кроскултурната бизнес етика в управление на проекти е в унисон с подобна 

визия.  
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Aiming at this, the analyses that have been done here refer to the discrepancy between what 

is claimed as self-governing and the expert decisions, on the other hand, the influence of 

globalized markets on the role of a human's personality and it's surrogates in the modern 

world. 

Keywords: expert decisions, moral authority, globalization, surrogates of personality, 

organization uncertainty. 

 

1. Въведение 

Според един от най-известните социални изследователи на 

съвременността - Зигмунд Бауман, два са основните и единствени авторитети, 

с които разполага човекът днес: авторитетът на експертите и авторитетът на 

числата. Едните са хората, които знаят по-добре или чието поле на 

компетентност е твърде широко, за да бъде изследвано и проверявано от 

лаиците. Другите – числата, стават авторитет „при предпоставката, че колкото 

са по-големи, толкова по-малка е вероятността сметките да са погрешни” [1]. 

Обстоятелството, че това са единствените останали ни авторитети, 

запазили способност да окуражават или насочват човешки действия и 

поведение, потвърждава на свой ред, че абстрактното и количествено мислене 

са заменили моралния авторитет на идеалите и ценностите. Лишени от техния 

хоризонт, науката, деловата дейност, политиката, се лишават от човешки 

смисъл и се превръщат от царство на идеалното (желанията, целите, 

стремежите и мечтите) в царство на възможното (предвижданията, прогнозите 

и планирането). Тяхната трансформация води до набиващи се на очи 

несъответствия между обществени идеали, основани на общочовешки, 

респективно социални ценности, и методи на взимане на решения, основани 

на научна прогностика и компютърни технологии. За такива несъответствия 
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свидетелства  едновременното издигане на противоположните претенции за 

повече „самоуправление” като основен белег за демократичност и заедно с 

това за повече решения, взимани по инициатива на мозъчните тръстове и 

техноекспертите. 

 

2. Несъвместимостта на самоуправление и експертни решения  
Несъвместимостта на двете претенции е предмет на анализ от страна на 

различни изследователи още през 70-те г. на миналия 20в. Т.е. обсъждането им 

е актуално и днес, защото несъответствията не само че не са преодолени, а 

напротив – по-скоро се задълбочават:  

 „…не можем едновременно да имаме - пише теоретика на демокрацията 

Дж. Сартори – и повече демокрация, т.е. максимална власт на народа, и повече 

планиране, т.е. повече власт на планиращите. Можем само да искаме и двете; 

но това би значело, че главата и краката ни се движат в различни посоки” [2]. 

За друго стряскащо несъответствие разказва известният психоанатлитик 

Е. Фром. Според него най-характерна тенденция на модерната епоха е 

техническият прогрес да се представя официално като най-висшата ценност, а 

основните. Като последици от тази тенденция изследователят посочва 

засилването на влечението към механичното, неживото, изкуствено 

създаденото и в крайна сметка, към безразличието и бягството от живота за 

сметка на преклонението пред него: 

„Онези, които изпитват влечение към не-живото – забелязва Фром – са 

хората, които предпочитат „закона и реда” пред живата структура, 

бюрократичните методи пред спонтанните, техническите приспособления 

пред живите същества, повторението пред оригиналността, подредеността 

пред изобилието, запасяването пред използването. Те искат да контролират 

живота, защото се страхуват от неговата неконтролируема спонтанност; те по-

скоро биха го убили, отколкото да се изложат на влиянието му и да се слеят 

със света около себе си” [3]. 

Типичен израз на това влечение и проявление на днешната патология 

Фром разпознава в идеята за човекоподобен компютър, който няма да е 

склонен към грешки, защото не ще е подвластен на човешкия произвол, нито 

на някакви скрити подбуди. Към това може да се добави, че съвършеният 

заместител на човека не би трябвало да се нуждае и от съвест и чувство за вина. 

Тяхната необходимост ще отпадне предвид богоподобната му непогрешимост. 

В известен смисъл неговата безсъвестност и непоколебимост напомнят 

Ницщевия Свръхчовек, с тази разлика, че гневливият немски философ не е 

замислил своя човешки идеал като безсмъртен, а само като храбър воин, 

безстрашен и решителен пред лицето на смъртта и всички рискове. В противен 

случай безстрашието би загубило всякакъв смисъл, както впрочем и 

богоподобието. Но не воинските добродетели, тяхната загуба или придобиване 

са във фокуса на модерния човек, защото други са неговите проблеми и 
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тревоги според Е. Фром„с растящото чувство на индивидуално безсилие и 

изолация, научно ориентираният човек престана да бъде рационален и 

независим човек. Той загуби смелостта да мисли сам и да взема решения на 

основата на своята пълна интелектуална и емоционална посветеност на 

живота. Той искаше да размени „несигурната сигурност”, която рационалното 

мислене може да му даде, за „абсолютната сигурност”: съмнителната „научна” 

сигурност, основана на предвидимостта” [3]. 

Очевидно, както всяка размяна, така и тази има своята цена. Тя не се 

изчерпва само с „абсолютна несигурност” на една научна сигурност, основана 

на прогнози  и загубата на смелостта да мислиш сам и да взимаш решения в 

името на живота. Част от цената е и увеличаването на сляпата вяра в 

ефективността на метода на компютърното планиране под влияние на 

илюзията, че взиманите по този начин решения елиминират намесата на 

пристрастните човешки оценки и емоции. На практика това, което подлежи на 

елиминиране, не е ирационалността на оценките и емоциите, а чувството за 

лична отговорност за решенията, респ. за вина и съвестта, която ги поддържа. 

Проблемът, следователно, не е дали ще разполагаме в бъдеще с компютри, 

които да са като хората, нито дори че този метод може да изключва 

съмнението, но не може да направи напълно неизбежни бедите. Същинският 

проблем е, че и в настоящето мнозина вече действат като роботи и че ако” 

мнозинството хора са като роботи, тогава наистина няма да има проблем при 

създаването на роботи, които да са като хора” [3]. 

Към същата цена принадлежи и трансформирането на царството на 

идеалното в царство на възможното с помощта на техническия прогрес и 

научните методи. Трансформацията предполага обективизирането на света на 

предпочитанията, на щастието, на целите. На практика това обективизиране 

предполага готовност да се отнасяме към човека като към предмет: 

„На някои от нас може да се хареса идеалът за часовниковото общество, –

заключава Сартори - изработено добросъвестно от един свръхмозък. Но дори 

и на тях трябва да бъде ясно, че демокрацията не само е неподходящ 

инструмент за изработването му; тя направо е въплъщение на 

противоположния идеал. Ако изхождаме от либералнодемократичното 

схващане за живота, няма никакъв смисъл някой да бъде отговорен за 

предопределянето и изчисляването на това, как да постигнем щастието, какво 

да желаем и какво да ценим” [2]. 

 

3. Възходът на Организацията и несигурността на съвременния свят 

Съвременните превъплъщения на научността от носител и пазител на 

истината в носител и гарант на ефективността правят възможно знанието да се 

възприема като разменна стойност на пазара на личности – трудовата борса. 

Лишени от изконния си хоризонт – идеалното - науката, деловата дейност, 

политиката, се лишават от човешки смисъл и се превръщат в царство на 

възможното, включително и на възможността знанието да се възприема като 
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разменна стойност на пазара на личности – трудовата борса. Неговата 

конвертируемост като стока позволява нарастваща „краткосрочност” и 

„обновяване” на наличните работни места: 

„От хората се иска – пише У. Бек – просто да се усмихват и да приемат 

това положение: „Вашите умения и способности са остарели, но никой не 

може да ви каже какво да учите, за да бъдете потребни в бъдеще.”  

Следователно, колкото са по-дерегулирани и гъвкави трудовите 

отношения, толкова по-бързо трудовото общество се превръща в общество на 

риск, който не се поддава на изчисляване от страна на индивидите или 

политиката. Подобно изчисление е непосилно и за експертите, които по 

дефиниция не управляват, не ръководят и ролята им, макар и важна, не е 

първостепенна. Но експертите не са и хората, които определят нашата 

концепция за живота. Тази концепция не зависи от статистически данни и 

анализи за „добър живот”, доколкото добрият живот зависи от това, което 

хората искат, а не от „експертните оценки” за „обективно добрия живот”. В 

тези оценки няма място фактът, че в крайна сметка, не експертните доводи, а 

хората, „не безтелесните, а въплътените идеи трябва да ни управляват дори в 

свят, управляван сякаш от Разума.”[2] Затова се случва по-често властта да се 

пада не на най-знаещите, а на тези, които вярват, че знаят. Те именно съумяват 

най-успешно да убедят другите също да вярват. Така се изправяме пред 

въпроса кой е човекът или какъв тип хора са „специалистите” по жизнените 

програми? На него Хосе Ортега и Гасет отговаря, че открай време такива са 

били поетът, философът, основателите на религии, че това ранжиране винаги 

е било налице и е безсмислено да се протестира срещу него [4]. 

Проблемът е, че за търговеца и поета един и същ свят изглежда различен: 

това,  което е възхитително за единия, е отвратително за другия. Същото важи 

за религиозния и атеиста, космополита и патриота и всички останали двойки 

човешки типове, които различаваме като бинарни опозиции. Тогава се 

изправяме пред непосилната задача как да обединим различkите типове, за да 

ги впрегнем заедно в общия ярем на глобалните пазари? Задачата изглежда 

непосилна в свят, в който политико-социалното е превърнато в арена на 

маркетинга, а пазарните ценности доминират всичко човешко. В този свят 

хората вече не разполагат с разумна алтернативна идея за собственото си 

щастие, защото основно занимание на всеки е да убеждава и да бъде 

убеждаван: купувачът да купува, избирателят да гласува, зрителят да гледа, 

служителят да изпълнява. Задачата ще е неизпълнима дотогава, докато 

свеждаме живота само до пазарна дейност, основана на размени, чиято 

успешност се мери с „ръст” и „печалба”. Редукцията е неизбежният резултат 

от превръщанетона пазара в основна институция на либералното общество, 

основана на просветения егоистичен интерес, който изисква от нас да бъдем 

проницателни, пресметливи и съобразителни индивиди. Тенденцията към 

универсализация на пазарните отношения рефлектира и върху формиращата 

характера дисциплина на семейството, училището, църквата. Под нейно 
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влияние стремежът към знание се свежда до професионален кариеризъм, 

изкуството до търговия с културни преживявания, социалното дело до научно 

управление на бедността, а етиката до икономика.  Изследователи като М. 

Вебер обясняват универсализацията на пазарните отношения с новата 

икономическа аргументация на морала, която предлага модерният, 

капиталистически дух. Според тази аргументация моралът е еволюционен 

продукт на сътрудничеството [4]. Затова колкото по-комплексна е 

икономическата система, толкова повече успехът на всеки зависи от успеха на 

другия. Следователно, източник на етичността не са нашата грижа и 

отговорност за другите, а тяхното значение на „среда“, от която зависи всеки 

пазарен успех. Това прави особено популярна днес т.нар. бизнес-етика.  

Ключово понятие в тази етика е „доверието“, а основен мотив - 

конкурентната борба за неговото спечелване и кредитиране. Понятието е 

комплексно и обхваща както предчувствието за риска от неоправданото 

доверие на потребители и клиенти, така и страха от непостоянството на 

финансовите пазари и световното господство на банките. „Печеленето“ на 

доверие от тази гл.т. е аспект и предпоставка на печалбата в нейния основен, 

най-стар смисъл - смисъла на капитала като „натрупване“ и „сдамонарастващи 

пари”. То е особено необходимо и проблематично в случаите, когато се налага 

да поддържаме икономически отношения с онези, с които не споделяме едни 

и същи етични стандарти. Тези случаи вече са всекидневие, както е 

всекидневие възходът на икономическата глобализация.  

Започнал в модерната епоха, този възход продължава с пълна сила и днес. 

Негов основен белег е разширяването и окрупняването на модерния 

либерално-демократичен обществен ред чрез трансформацията му в глобално 

общество на мобилни потребители и производители на стоки и услуги. Този 

процес се нарича най-често „глобализация” и с него сега се описва и обяснява 

актуалното състояние на всички сектори на обществото и сфери на човешкия 

живот. Спецификата на глобализационния процес З. Бауман вижда в това, че 

глобализацията не засяга нашите надежди и желания. Тя не зависи дори от 

тези, които имат най-много ресурси или са най-предприемчиви, защото се 

отнася до онова, което се случва с всички нас. То е, че не можем да планираме 

и реализираме нашите действия глобално, а техните глобални ефекти са 

неизбежни. Непредвидимостта на тези ефекти поражда усещането за 

несигурност, представата за „нов световен безпорядък” и новото съзнание за 

„стихийната и случайна природа на нещата, които по-рано са изглеждали 

прецизно контролирани или поне по принцип контролируеми“ [5]. 

Несигурността засяга наравно всички и всичко и се състои в това, че 

връзката между което и да е действие и неговият резултат е не само несигурна, 

а твърде често и неизвестна. В резултат се появява новата политикономия на 

несигурността и риска. Тази нова политикономия обрича жизнения свят и 

базисното съществуване на повечето хора за години напред, по израза на 

Улрих Бек,  на една ендемична несигурност [6].  
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4. От модерния залез на личността до постмодерния разцвет на нейните 

ерзаци  

Както е добре известно от психологията, човекът, за разлика от животните, 

не разполага с инстинкти, които да насочват полуавтоматично поведението му, 

а е принуден да прави избори, за да взима решения. Решенията могат да се 

окажат високо рискови, когато са погрешни. Затова човекът има силна нужда 

от сигурност, иска да вярва и дори би предпочел ”погрешното” решение, стига 

то да му дава сигурност, отколкото да вземе „правилното”, но да изпитва 

съмнения в неговата валидност. Според Е. Фром това е една от 

психологическите причини за човешката вяра в идолите и политическите 

водачи, които снемат съмнението и риска по отношение на метода на 

вземането на решение.  

Към наблюдението за факторите, обуславящи усещането за сигурност или 

несигурност, следва да се добавят и последиците от възхода на организацията 

и т.нар. организационна култура, станала емблематичен за състоянието на 

човешкия социум през последния 20 в. и от началото на настоящото 21 

столетие насам. Именно такива последици са дезантропоморфизацията на 

социалните системи под влияние на формалната рационалност и залеза на 

личността чрез смаляването на нейните роли в сравнение с тези на 

организацията.  

За разлика от Организацията, човешкото същество може да разговаря, да 

ходи, да бъде зримо. Това го прави несравнимо по-интересно и привлекателно 

в сравнение с всичко друго и налага ролята на личността да се драматизира 

според целите и нуждите на организацията според природата на 

разпространените социални обичаи. Драматизацията включва усърдно и 

професионално култивиране на личностни черти, изискуеми както от 

министри, президенти на фирми, така и от редови служители, изпълнители, 

работници и всеки член на организация. Тези черти се дефинират като 

уникални, макар че на практика отговарят на публично пропагандираните 

представи за една обмислена външност, подсказваща за способността да 

влияеш на другите, да ги привличаш, подчиняваш, манипулираш.  

Но поддържането на този образ е невъзможно без подкрепящата го 

организация. Извън нея, след края на работния ден, на работната седмица, през 

уикенда или напускайки Организацията, синтетичната личност на ерзаца и 

индивидът, стоящ зад нея, се разтварят в безобидната анонимност на масата, 

за да се въплъти в другата си, паралелна роля – ролята на човекът-маса: 

масовия консуматор, избирател, турист, клиент и в крайна сметка, гражданин 

- потенциален и хроничен потребител на маркетинговата арена на 

глобализацията. Такава е съдбата на фрагментирания, технологично сглобяем 

и разглобяем постмодерен ерзац на личността, за който е предназначено и 

определението „човешки ресурси”. Да си човешки ресурс означава преди 

всичко да разполагаш с богат арсенал от обучения, дипломи и квалификации 
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в името на умението да се превъплъщаваш в различните роли, колекционирани 

чрез „учене през целия живот”, за да са под ръка на нуждаещите се от тях 

организации.  

 Съшита от парчетата на много идентичности, ерзац-личността не може да 

е постоянно една и съща. Тя трябва да е еклектична и гъвкава, преносима и 

приспособима към различните декори на постмодерния пейзаж, сменяни 

стихийно от капризите на свободния пазар - да бъде винаги и навсякъде едно 

копие без оригинал, роля без персонаж. Такава е съдбата на фрагментирания, 

технологично сглобяем и разглобяем постмодерен ерзац на личността, за 

който е предназначено и определението „човешки ресурси”. Да си човешки 

ресурс означава преди всичко да разполагаш с богат арсенал от обучения, 

дипломи и квалификации в умението да се превъплъщаваш в различните роли, 

колекционирани чрез „учене през целия живот”, за да са под ръка на 

нуждаещите се от тях организации.  

Проблемът е, че да учиш през целия живот, за да си в крак с пазара и да си 

просветен, за да си в крак с разсъдъка, т.е. с критическата си способност, не са 

едно и също. Затова, изправени пред Кантовия въпрос: „Живеем ли сега в 

просветена епоха?”, нямаме друг избор освен да се съгласим с неговия 

отрицателен отговор, уточнявайки: не, но не живеем и в епоха на 

Просвещение, както Кант, а в епоха, отдалечена и чужда на Просвещението и 

умението да ползваш разсъдъка си, за да бъдеш лидер не на друг или на пазара, 

а на самия себе си. И ако на Кант липсата на смелост  да си служиш с разсъдък 

е изглеждала като непълнолетие, днес, няколко века след Кантовата епоха, тя 

прилича по-скоро на старческа деменция, настъпила след прекалено дългото 

пребиваване в „оковите на вечната непълнолетност”, както определя немският 

философ механичните средства за употреба на разума или по-скоро за 

злоупотреба с природните му заложби: правилници и формули [7]. 

Благодарение на тези средства днес числата и експертите са основни и 

единствени авторитети на науката и определяното като „научно” управление 

на обществото. Същите средства ни правят повече знаещи, но по-малко 

разбиращи в сравнение с предшествениците ни от миналите епохи.  

 

5. Заключение 

Неизлечимият недостатък на пазарна логика, основана на  просветения 

егоистичен интерес и пазарен фундаментализъм във всичко, е, че под нейно 

влияние не забелязваме други проблеми освен пазарни и докато мислим за тях, 

губим смисъла на съвместния си живот като съвместен, защото ни дава 

сигурност за това кои сме, откъде идваме, накъде отиваме и защо е всичко 

това?   

В контекста на настоящата тема това означава, че докато свеждаме 

човешкия живот само до пазарна дейност и оценяваме всичко само според 

пазарни параметри, основани на размени в името на „ефективност” и печалба, 

не ще се избавим от ендемичната несигурност, за която говори У. Бек. Вместо 
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това ще продължим да насърчаваме дехуманизацията чрез производството на 

ерзац-личности, защото не може да е добро общество, в което няма „добро“. 

Т.е. там, където политиката се свежда до икономика, идеалите до идеология и 

етиката до пресметливост, няма място за доброто. Дори ако политиката не е 

етика, а етиката е само икономическа, все пак обществената тъкан изисква 

морален човек редом с политически мислещия и икономически действащия.  
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Abstract. Public employment services (PES) need the ability and capacity to ensure 

maximum impact of policy on the labor market regardless of volatility and therefore the 

economic, social or financial circumstances. This makes the ability to act flexibly crucial. And 

to respond efficiently and effectively to constantly changing social and political requirements 

necessary systems and services are designed for vigorous action and organizational ability to 

react. Otherwise PES will prove inadequate in the current competitive environment. 

Approaches to achieve flexibility of PES are different, including integration services, network 

management, digitization, customer segmentation, organizational restructuring, introduction 

of a new architecture of the organization, reducing bureaucracy and so on. The evolution of a 

bureaucratically oriented organizations to more flexible, open, market-oriented and network 

structures requires intellectual and cultural change as the business model and management 

and individual ways of working. 

Keywords: employment, unemployment, policy, management, decisions. 

 

1. Въведение 

С призив за изготвянето на убедителни бизнес проучвания за доказване 

на добавената стойност на публичните служби по заетостта, стратегията на 

ПСЗ за 2020 г. очертава необходимия път на промените, насочени за постигане 

на желаната нова стратегическа ориентация на „ПСЗ 2020“. Последиците от 

стратегията за бизнес моделирането и предоставянето на услуги от страна на 

публичните служби по заетостта могат да бъдат посочени с помощта на 

няколко ключови принципа на прилагане. За управление на процеса по 

осъществяване на дългосрочната стратегия за осигуряване на приемственост 

се определят няколко общи основни принципа [1]: 

 основан на ценностите подход, според който публичните служби по 

заетостта получават своята легитимност като насочващи фактори на пазара на 

труда, преди всичко в резултат от ценностите, които отстояват.  
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 ориентиранe към потребителя, адаптиране и диференциране, по 

силата на който услугите, предлагани на търсещите работа лица, трябва да 

бъдат съобразени в максимално възможната степен с индивидуалните им 

нужди и изисквания. Персонализираните услуги не само подобряват 

удовлетвореността на клиентите и ефективността на намесата на публичните 

служби по заетостта, но и повишават икономическата ефективност, тъй като 

публичните средства могат да бъдат разпределяни по-интелигентно и по-точно 

за онези, които имат най-голяма нужда от публична защитна мрежа. 

 цифровизация, чието проявление е в очакваното увеличение на 

готовността за ползване и на достъпност в резултат на инвестициите в удобна 

за ползване технология. 

 универсалност, в съответствие с която публичните служби по 

заетостта следва да предлагат безплатни и достъпни за всички граждани и 

предприятия. услуги. 

 делегиране на права, известен като управленска отговорност, според 

която публичните служби по заетостта следва да инвестират в делегирането на 

права на гражданите, като предоставят услуги, поставящи си за цел 

осигуряването на възможност да се развиват на базата на личните си умения и 

сили, да се погрижат за професионалното си развитие и да се подготвят за 

евентуални промени в него. Казано по друг начин, тяхната цел накрая се 

състои в подкрепа и повишаване на капацитета в съответствие с автономното 

управление на преходите в професионалното развитие. 

 дейност на различни равнища, т.е. публичните служби по заетостта 

следва да имат способността да реагират бързо и точно на специфични нужди 

на регионалния и местния пазар на труда, когато е уместно. Насочването и 

съобразяването на активните мерки на пазара на труда с регионалните и 

местните приоритети на заетостта може да стане в сътрудничество с общините 

и местните организации, като се създадат местни служби за услуги и се засилят 

възможностите на регионалното управление. Тъй като пазарите на труда обаче 

не действат само на местно, а и на регионално, национално и международно 

равнище, публичните служби по заетостта преди всичко следва да могат да 

действат на тези различни равнища на организация на пазара на труда, да 

предоставят услуги на съответното равнище и да търсят баланс между 

местните изисквания и регионалните, националните и международните нужди. 

 социални иновации, по силата на които публичните служби по 

заетостта имат амбицията да насърчават доставчиците на услуги да изследват 

и разработват нови продукти и нови методологии, тъй като иновациите на 

пазара на труда им помагат да предлагат различни решения на социалните 

проблеми. 

 интегриране и оперативна съвместимост, в съответствие с която 

публичните служби по заетостта трябва да са готови да интегрират продуктите 

и услугите, разработени съвместно с партньорите. Техните системи и 
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стандарти следва да бъдат съвместими с тези на другите доставчици на услуги, 

което е предпоставка за постигането на максимален обхват и максимална 

подкрепа. Обменът на знания и информация между европейските публични 

служби по заетостта ще съдейства значително за по-доброто реализиране на 

стратегията „Европа 2020“. 

 доказана ефективност по отношение на бюджетните ограничения и 

информацията за успешни решения, която дава възможност на публичните 

служби по заетостта да предприемат ефикасни мерки.  

Публичните служби по заетостта трябва да са в състояние да извършват 

убедително бизнес проучване за представяната от тях стратегия с цел да 

допринесат за осъществяването на „Европа 2020“. Те трябва да покажат какво 

имат да предложат и как могат да постигнат висока възвращаемост на 

инвестициите на няколко равнища, а именно [2]: 

 за системата на обезщетения за безработица: намаляване на пасивните 

разходи за политиките на пазара на труда, увеличаване на публичните 

приходи; 

 за икономиката като цяло: по-добро и по-бързо постигане на 

съответствие, намаляване на зависимостта от обезщетенията, увеличение на 

производителността и покупателната способност; 

 за цялото общество: перспективи за младите хора, засилване на 

активната гражданска позиция, ангажираността и социалната стабилност, 

намаляване на социалното изключване и маргинализацията. Изготвянето на 

убедително бизнес проучване зависи също от ефикасността и ефективността 

на модела за управление и бизнес, на който публичните служби по заетостта 

разчитат за действителното реализиране на стратегическите възможности.  

Дейността на европейските публични служби по заетостта вече никога 

няма да бъде тяхната „обичайна дейност“ [3]. В потвърждение на това е 

обстоятелството, че през последните години на пазара на труда промените все 

по-често стават бързи и крупни. Нещо повече, социалната функция на 

публичните служби по заетостта е в процес на преобразуване. Днес те следва 

да се превърнат в „ориентирани към заетостта портали“, а не към системите за 

обезщетения при безработица. Изправени пред различни несигурности и 

възможности, както и пред отчетливо очертани отговорности и очаквания, 

публичните служби по заетостта се нуждаят от ясно и стабилно становище 

относно необходимите процеси, които трябва да осъществят успешно, за да 

останат адекватни и ефективни. 

 

2. Съвременни предизвикателства пред публичните служби по заетост 

Публичните служби по заетостта са изправени пред редица неотложни 

задачи, свързани също и с изпълнението на Европейските насоки за заетост, 

като: повишаване на равнището на заетост и намаляване на броя на свободните 

работни места, за които е трудно да се намерят достатъчно квалифицирани 
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работници. Тези задачи трябва да се решават чрез инвестиране в силно и 

устойчиво активно посредничество. Главната цел е „повече хора трябва да 

работят по-дълго и различно“. За да бъде постигната тази цел, публичните 

служби по заетостта следва да възприемат по-цялостен поглед към търсенето 

и предлагането на работна ръка, като вземат предвид многобройните преходи, 

извършващи се постоянно на пазара на труда и в индивидуалното 

професионално развитие. Публичните служби по заетостта могат да 

възприемат такъв цялостен подход, като осигуряват приемственост и 

преминават отвъд институционалните и географските граници [3].  

Подкрепата за прехода трябва обаче да бъде насочена и към 

работодателите. По-специално, малките и средните предприятия изпитват 

често нужда от по-голяма подкрепа при обявяване на свободни работни места, 

които изискват квалификация и са привлекателни за търсещите работа, 

разработване на управление на човешките ресурси въз основа на 

квалификацията и създаване на мерки за задържане на персонала. Накратко 

казано, очаква се предприятията също да вземат мерки във връзка с преходите. 

По-цялостният подход към работата и намерението да се осигурява 

приемственост между различните преходи в професионалното развитие е 

насочен към преобразуване и подобряване на съответствие между търсенето и 

предлагането на работна ръка като основна дейност на публичните служби по 

заетостта. Отчитането например на всички видове умения, усвоени при всички 

видове преходи в професионалното развитие, увеличава значително обхвата и 

качеството на процеса на търсене на съответствие.  

Публичните служби (системи) по заетостта поемат „насочващи функции“ 

и трябва да получат правомощия да направят това законосъобразно (както от 

лицата, изработващи политиките, така и от клиентите). Насочването се 

разглежда като катализатор за постигане на максимална организационна 

способност за реагиране. Изясняването на значението на концепцията за 

„насочване“, като ключова стратегия на публичните служби по заетостта за 

постигане на целите на „Европа 2020“ и извличането на сигурна полза от 

прехода, обуславя необходимостта понятието „насочване“ да се дефинира на 

няколко равнища [1]: 

 публичните служби по заетостта насочват, като повишават 

прозрачността на пазара на труда и предоставят фактически данни в помощ на 

изработването на политиките; 

 публичните служби по заетостта насочват, като осигуряват стандарти 

за активна политика на пазара на труда; 

 публичните служби по заетостта насочват, като установяват 

потребностите на пазара на труда и наличните предложения за услуги; 

 публичните служби по заетостта насочват, като установяват 

съответствие между гражданите и работодателите чрез предоставяне на 

адекватни и достъпни услуги; 
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 публичните служби по заетостта насочват, като дават възможност на 

участниците в пазара на труда за сътрудничество и новаторство; 

 публичните служби по заетостта насочват, като възлагат операции на 

пазара и изграждане на партньорства; 

 публичните служби по заетостта насочват, като привеждат в 

съответствие участниците в пазара на труда с политиката/потребностите на 

пазара на труда чрез подбор, сертифициране, съгласуване, ръководство, 

управление и т.н.; 

 публичните служби по заетостта насочват, действайки като 

доставчици на допълнителни услуги при отказ на пазара.  

Посочените равнища на насочване могат бъдат тълкувани и като 

последователни етапи на основния процес на насочване на пазара на труда, а 

именно: анализиране на потребностите на пазара на труда; съпоставка на 

потребностите на пазара на труда с предлаганите услуги от участниците в 

пазара на труда; свързване на потребностите с предложенията за услуги или, 

когато няма подходящо предложение, вземане на стратегическо решение за 

следния избор: осъществяване на връзка с/между други участници или 

предоставяне на необходимата услуга от вътрешни ресурси [4].  

Осъществяването на тези „насочващи функции“ е целесъобразно да се 

съобразят с изискванията и очакванията на клиента. Специално внимание 

следва да се отдели и на начините, по които услугите за работодателите могат 

да бъдат оптимизирани чрез „насочване“. В качеството си на информационни 

брокери на пазара на труда, публичните служби по заетостта имат 

способността да насочват. В качеството си на изпълнители на политиката и 

пазители на обществения интерес, публичните служби по заетостта имат 

правомощието да насочват. Обхватът и интензитетът на насочващите 

функции, възприети от отделните европейски публични служби по заетостта, 

могат да се различават в зависимост от съответните национални условия, но 

всички те приемат, че амбициозното осигуряване на оптимално 

функциониране на пазара на труда предполага насочващи функции.  

Един от основните преходи в професионалното развитие, които трябва да 

бъдат улеснени чрез насочване, за да може повече хора да работят по-дълго и 

различно, е преходът между пазара на труда и 

образованието/професионалното обучение. За да „изтъкнат значението на 

уменията“, публичните служби по заетостта, повече от всякога следва тясно да 

си взаимодействат с различните заинтересовани страни в клъстерите за 

идентификация на уменията, насочване на уменията, профилиране на 

уменията, проверка на уменията, привеждане на уменията в съответствие с 

търсенето и обучение на умения. Преди всичко взаимодействието следва да 

бъде насочено към добавената стойност, която публичните служби по 

заетостта могат да дадат на образованието, професионалното образование или 

обучение въз основа по-специално на своите проучвания на пазара на труда. 
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Така например, основно поле на сътрудничество може да бъде активизирането 

на отпадналите от училище или нискоквалифицираните лица, които търсят 

работа. И за да повишат устойчивата пригодност за заетост, публичните 

служби по заетостта са тези, които следва да насърчават развитието през целия 

живот.  

Мобилизирането на потенциала на търсещите работа лица изисква 

работниците и работодателите да инвестират в развитие на уменията и да 

удължават професионалния живот. А това означава избягване на бързото 

преминаване от заетост към безработица. Незабавното, краткосрочно 

привеждане в съответствие означава винаги да се преценява от гледна точка 

на възможностите за мобилизиране на потенциала на търсещите работа лица и 

за инвестиране в придобиване на умения от тяхна страна или в повишаване на 

тези умения. Следователно публичните служби по заетостта трябва да 

предприемат действия за повишаване на осведомеността относно значението 

на устойчивите резултати от активизирането. Устойчивите резултати от 

активизирането не следва да се считат за еквиваленти на преходното 

професионално развитие, като непрекъсната заетост до пенсиониране. 

Устойчивост се постига, когато се избягва бързо връщане към безработица и 

когато търсещото работа лице притежава умения за управление на кариерата 

си, за да се справи с бъдещи преходи в професионалното си развитие. 

За да повишат сигурността на професионалното развитие, публичните 

служби по заетостта следва да насърчават всички граждани и работодатели да 

преминат към управление на кариерата. Управлението на кариерата започва с 

развиване на умения за управление на кариерата в хода на образованието. То 

продължава, когато новозавършилите навлязат на пазара на труда, евентуално 

заедно с преминаване на професионално обучение. Услуги за управление на 

кариерата се предлагат, когато работниците и служителите са заплашени от 

освобождаване, когато решат да сменят работните си места или когато искат 

да съчетаят работата с учене или полагане на грижи. Услугите за насочване на 

кариерата имат за цел да помогнат на търсещите работа лица да извършат 

устойчиво прехода към заетост или между различни работни места. Подкрепа 

за управление на кариерата може обаче да се предостави и на предприятия, в 

случаите когато същите възнамеряват да разширяват или свиват дейността си, 

когато трябва да се извършат сливания, когато се променя ориентацията на 

дейността им или организацията на труда. 

От гледна точка на насочването, публичните служби по заетостта 

осигуряват достъп до услуги за управление на кариерата, по-специално за 

лица, които са излезли от пазара на труда (например младежи, които нито 

работят, нито учат или се обучават). Предоставяйки информация за 

измененията в предлагането и търсенето на работна ръка, те могат да помогнат 

както на работниците и служителите, така и на работодателите да установят 

несъответствията в квалификацията и перспективите за развитие. Чрез 

насочване към конкретни услуги за управление на кариерата, те улесняват 
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преходите на пазара на труда и осигуряват приемственост, с цел да предложат 

устойчиви решения на настоящите проблеми за търсене на съответствие и 

конкретни цели на политиката.  

В зависимост от различните целеви групи, се различават няколко 

равнища на интензивност на услугите за управление на кариерата: 

консултации за заетостта (оценка, разработване и изпълнение на план за 

действие за интегриране на пазара на труда); консултации за професионалното 

развитие (разработване и изпълнение на план за действие за устойчиво 

интегриране на пазара на труда; консултации за рехабилитация (разработване 

и изпълнение на широк план за действие за устойчиво интегриране на пазара 

на труда, по-специално за лица със специфични нужди или увреждания, които 

влияят на тяхната трудоспособност); разпространяване на информация за 

професионалното развитие и за състоянието на пазара на труда (за 

предприятията и за широката общественост).  

Посочените услуги имат като общи цели подкрепата на процеса на 

интегриране, улесняването на избора на кариера и създаването на 

възможности за преходите на пазара на труда.  

 

3. Повишаване на ефективността на управление в публичните служби 

за заетост 

Проведените анализи водят до формулиране на основни изводи 

относно необходимостта от провеждане на политика по заетостта за 

преодоляване на силно изразените различния между области/общини от една 

страна, а от друга- необходимостта от прилагане на нови подходи и 

инструменти за рационализиране на управленските решения в публичните 

служби по заетост [5]. Направените обстойни проучвания на процесния модел 

на работа в АЗ [6-8] показват, че той е ориентиран към дейностите, 

осъществявани от ДБТ. За повишаването на ефективността на управление в 

ПСЗ обаче трябва да се подходи различно и към регионалните органи по 

заетостта. Вземайки предвид подчертаната нужда от ефективност във 

вземането на решения, тяхното изпълнение и контрол, настоящата разработка 

прави предложение за модел за повишаване на ефективността на управление в 

публичните служби на регионално ниво, предвид констатираните 

диспропорции в отчитаните показатели по отношение на заетост и 

безработица на регионално ниво в страната, подчертаната нужда от нови 

подходи и инструменти за ефективно управление в условията на 

централизация на основни дейности, свързани най-вече с управление на 

ресурсите (Фиг.1). Моделът обхваща цели, дейности, ресурси (човешкият 

ресурс е изведен отделно поради специални съображения, наложени от 

проведеното изследване), резултати и хора в етапите на планиране, 

изпълнение и контрол. Започвайки с анализ на проблемите и анализ на 

ефективността на работа в ПСЗ, се идентифицират потребности и възможни 

решения, прави се оценка на налични и необходими ресурси преди вземането 
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на решение, изготвяне на план и подготовка за реализация. Изпълнението се 

предвижда да бъде първо осъществявано в пилотни офиси на ДБТ, 

предоставяйки възможност за анализи на изпълнението, предложения за 

усъвършенстване, процеси на усъвършенстване, мотивиране на персонала 

преди цялостното изпълнение. Ключов елемент в модела е контролът, който 

изисква приемане на процедура, вкл. индикатори за оценка на ефективността, 

осъществяване на периодичен мониторинг и оценка на ефективността, 

предприемане на коригиращи действия при необходимост (напр. промяна, 

добавяне или спиране на изпълнението), контрол на цялостното изпълнение и 

проследяване на „забавените“ ефекти от изпълнението на взетото решение.  

В рамките на модела са дефинирани основните процеси и основните 

дейности/цели за всеки един от тях, за които е необходимо вземане на 

навременни, адекватни и ефективни решения (Таблица 1). Те са в основата за 

разработване на процесна карта (приложима за всички процеси) съгласно 

модела и формулираните в него етапи: планиране, реализиране и контрол. 

 

 
 

Фиг. 1. Модел за повишаване на ефективността на управление в публичните служби 

за заетост (вземане, реализация и контрол на управленски решения) 

 

 
Таблица 1. Основни дейности, осъществявани от регионалните органи по заетостта 

 
Процеси Дейности / цели Резултати 

Управление на 

ресурсите 

Планиране и управление на 

финансовите и материалните ресурси 
на дирекциите "Регионална служба по 

Повишаване на ресурсната 

ефективност в ПСЗ 

 
Планиране Реализация Контрол 

Пилотно изпълнение 

Идентифицирани 

потребности и решения 

Анализ на проблеми в 

ПСЗ 

Подготовка за 

реализация 

Анализ на 

ефективността на 

Оценка на налични и 

необходими ресурси 

Анализ на 

ефективността 

Изпълнение 

Приемане на 

процедура и 

Периодичен 

мониторинг 

Оценка на 

ефективността 

Вземане на решение / 

Изготвяне на план 

Предложения за 

усъвършенстване 

Усъвършенстване 

Мотивация в ПСЗ 

Коригиращи действия 

Контрол на 

изпълнението 

Последващо 

проследяване 

Цели 

Дейност

и 

Ресурси 

Резулта-

ти 

Хора 

Комуникация и координация 
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заетостта" и на дирекциите "Бюро по 
труда" от региона 

Управление на 

човешките 

ресурси 

Мотивиране и развитие на човешките 

ресурси в ПСЗ 

Повишаване на 

ефективността на работа в 

ПСЗ 

Координиране на 

дейността 

Координиране, обобщаване и 

подпомагане на дейността на ДБТ 

Повишаване на 

ефективността на работа в 

ДБТ и прилаганата активна 
политика 

Изследвания, анализи и прогнози за 

състоянието и развитието на 

регионалния пазар на труда 

Обоснована емпирична база, 

необходима за 

стратегическото планиране 
на национално и регионално 

ниво- вземане на решения 

Регулярен обмен на информация между 

дирекциите "Бюро по труда" и 

териториалните поделения на 

Националния осигурителен институт, 
службите за социално подпомагане и 

др. 

Осигуряване на координация 

и контрол за ефективни 

въздействия върху пазара на 

труда в региона 

Мониторинг на 
програми и 

проекти 

Координиране, изпълнение и контрол 
на програми и проекти в областта на 

заетостта, финансирани от 

международни източници 

Повишаване на 
ефективността на 

въздействие върху пазара на 

труда 

Мониторинг и оценка на ефекта от 
прилагането на мерките и програмите 

за активна политика в региона 

Повишаване на 
ефективността на 

изпълнение на мерките и 

програмите на активната 
политика в региона 

Стратегическо 

планиране и 
управление на 

областно ниво 

Подпомагане разработването и 

изпълнението на областни стратегии за 
регионално развитие 

Областни стратегии за 

регионално развитие, 
ориентирани към реалните 

потребности 

Подпомагане разработването и 

изпълнението на регионален план за 
действие по заетостта 

Регионален план за действие 

по заетостта, периодично 
актуализиран съгласно 

актуалните нужди в региона 

Стратегическо 
планиране и 

управление на 

общинско ниво 

Взаимодействия с общините и тяхното 
подпомагане при разработването и 

изпълнението на стратегии и планове за 

развитие в частта им по заетостта 

Общински стратегии и 
планове за развитие, 

включващи адектвани мерки 

по заетостта 

 

Предлаганият модел включва в себе си основните стъпки в 

осъществяване на процесите по управление в ПСЗ, като се базира на следните 

основни принципи при вземане на решения: отвореност, гъвкавост, 

приемственост, реалност, включване на заинтересованите страни, мотивация, 

добавяне на стойност, мониторинг, устойчивост. 
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4. Заключение 

Особено важно значение се отделя на способността на публичните служби 

по заетостта за енергични действия, насочени към осигуряването на 

максимално въздействие на политиката в областта на пазара на труда. 

Публичните служби по заетостта трябва да сътрудничат със службите за 

управление на кариерата и да насърчат усвояването на умения за такова 

управление, които да осигурят възможност на търсещите работа лица да се 

справят с колебанията на професионалното си развитие, като осигуряването на 

приемственост между различните преходи в професионалното развитие е 

преди всичко делегиране на права. Лицата, които търсят работа или сменят 

работата си, трябва да получат възможност сами да осигуряват приемственост, 

да поемат контрола над собствената си кариера. 

Предложеният модел за повишаване на ефективността на управление в 

публичните служби за заетост предоставя рамката за планиране, управление и 

контрол на цели, дейности, ресурси и резултати, като подчертава значението 

на човешкия ресурс в ПСЗ, обособявайки го като отделен елемент и 

акцентирайки на процесите на мотивация, комуникация и координация. 
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Abstract. In the context of the "Europe 2020" to achieve flexibility and security in the labor 

market (flexicurity) is a major task in response of increasingly unsustainable labor market and 

its implications for social security. In order to implement its new strategic orientation public 

employment services should initiate, manage and use the road changes, which opens before 

them. The process of change management involves the following steps: defining a common 

strategy for PES 2020; specifying the consequences for each Public Employment Service in 

terms of basic tasks and objectives; identify common priorities for action and support; support 

the management and implementation of accountability at different levels in different public 

employment services; identification and mapping of stakeholders; stakeholder involvement in 

the organization and beyond and establish adequate communication; mobilizing the potential 

of its own staff of public employment services by providing adequate training and sufficient 

tools for career management; track progress and quality of the changes; increase the exchange 

of information and removing barriers between business units and organizations. 

Keywords: employment, unemployment, strategy, policy, management.  

 

1. Въведение 

С приемането на Стратегията „Европа 2020” ЕС поставя три взаимно 

допълващи се цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като 

последната пряко акцентира върху социалните аспекти и заетостта, а именно: 

повишаване участието на пазара на труда и създаване на повече и по-

качествени работни места, насърчаване на социалното включване и 

намаляване на бедността. В съвременните условия на динамично променяща 

се икономическа среда и сложна международна конюнктура е необходимо 

адаптиране на политиките на пазара на труда, осигуряване на стабилност и 

подобряване на функционирането на пазара на труда. Общата стратегия за 

бъдещето, одобрена от Европейските публични служби, е в отговор на 

предизвикателствата на динамичните промени в социалната среда и 
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съобразена с изискванията на стратегическата рамка за развитие на „Европа 

2020“ [1]. 

Започнала своето развитие като продължение и допълнение на 

икономическата политика, социалната политика на ЕС постепенно придобива 

все по-голямо значение за функционирането на Общността и заема своето 

място на една от най-важните сфери на дейност на Съюза. След завършването 

на изграждането на общия пазар и със заздравяването на икономическата и 

социалната сплотеност на дневен ред все повече се извежда социалното 

измерение на вътрешния пазар. Социалната политика се разбира като 

продуктивен фактор, който създава социална, политическа и икономическа 

стабилност. За да се постигне „пълна” заетост на мъже и жени, да се реагира 

адекватно на промените в социалните и семейните структури и да се извърши 

преходът към научнобазирана икономика, акцентите се поставят на 

инвестиции в човешки капитал. Важно е да се насърчава включването на 

всички в икономическия и социалния живот и да се води борба с бедността и 

изолацията. Осъзнаването на ролята на социалната политика като продуктивен 

фактор и като част от динамичното развитие на икономиките, дейностите през 

годините на приложение на социалните програми са насочени в области, като: 

инвестиране в научноизследователската дейност, образованието и обучението, 

което засилва човешкия капитал и увеличава производителността в една, 

основана на знанието икономика; инвестиране в активни политики в сферата 

на интеграцията и равните възможности за всички, с цел да се включат групите 

в неравностойно положение в икономическия живот; инвестиране в 

социалната хармония [2]. 

ЕС постига много в развитието си през последното десетилетие, но 

променящият се свят, глобализацията, новата икономика на познанието, 

безработицата и социалните проблеми налагат Съюзът да преосмисли и 

пренасочи политиката си, за да се справи с тези предизвикателства, като 

същевременно се възползва от благоприятната икономическа перспектива и 

предимствата на новото общество на познанието. 

Проблемите на съвременния пазар на труда са обект на нарастващ 

интерес в научните изследвания, политическите дискусии и управленската 

практика. Актуалността на изследваната тема за въздействието на различни 

политики, програми и мерки върху националния пазар на труда е обусловена 

от това, че в последните години прилагането на определени програми и мерки 

играе все по-нарастваща роля в България и се използва като основен 

инструмент за въздействието върху пазара на труда, както на регионално, така 

и на национално ниво. 

Положени са значителни усилия за изпълнение на задачите, произтичащи 

от ангажиментите на България като държава-членка на Европейския съюз. В 

редица области на труда, трудовите и осигурителните отношения са направени 

съществени стъпки към хармонизирането на нашето с европейското 

законодателство и социална практика. Осъществена е цялостна промяна на 



469 

 

нормативната уредба и институционалната структура, свързана със 

социалната защита на най нискодоходните и уязвимите групи от населението. 

Въведен е диференциран подход при подпомагане на уязвимите групи от 

населението с цел чувствителното увеличение на доходите на лицата в най-

тежко положение. Усъвършенствана е законовата основа на държавната 

политика за закрила на детето в съответствие с изискванията и стандартите на 

ЕС. Разработена е и се изпълнява Стратегия за осигуряване на равни 

възможности за хората с увреждания. В областта на заетостта и борбата с 

безработицата непрекъснато се усъвършенства законодателството и 

практиката в тази област с цел неговото хармонизиране с директивите и 

регламентите на ЕС. Разработена е и се предприемат мерки за последователно 

изпълнение на Национална стратегия по заетостта. От 2000 г. се разработват и 

прилагат Национални планове за действие по заетостта, в пълно съответствие 

с Европейската стратегия по заетостта. Постепенно се засилват ефектите от 

активните мерки на пазара на труда и се подобрява институционалният му 

капацитет. Въпреки това натрупаните проблеми в сферата на заетостта и 

борбата с безработицата трудно се преодоляват. Икономическата активност на 

населението и коефициентът на заетост на работната сила в страната изостават 

значително в сравнение със средното равнище в ЕС. Трудностите за 

социалната политика на България са свързани с няколко обстоятелства [3]: 

първо, с относително краткия период, през който се наложи радикално да се 

промени социалният модел в страната; второ, с ниското социално-

икономическо равнище, от което България е изправена пред необходимостта 

да започне адаптирането си към по високите цели, задачи и социални 

стандарти на ЕС; трето, с обстоятелството, че самата Европейска социална 

политика е в процес на непрекъснато разширяване и обогатяване, на 

възприемане на нови принципи, подход и конкретни препоръки към страните-

членки на ЕС. Някои от основните предизвикателства пред социалната 

политика на България са: да се приеме като водещо начало в 

социалнополитическата практика триединството „образование-заетост-

жизнен стандарт”; да се създадат условия за по-високо качество на живот на 

българските граждани при наличието на ограничени финансови ресурси за 

здравеопазването, образованието и сигурността; да се превърне социалната 

политика във фактор за производителността, което означава нови инвестиции 

в човешкия капитал. Тези предизвикателства изискват качествена промяна на 

самата система за социална защита. В нея трябва да присъстват ефективни 

мерки за мотивиране и насърчаване на гражданите към повече активност и 

самостоятелност. Приемайки като цяло принципите и духа на европейската 

социална политика, България следва да се съобразява с националните си 

особености и традиции. 
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2. Предизвикателства пред усъвършенстване на българския социален 

модел 

Страната ни е изправена пред сериозни предизвикателства за 

усъвършенстване на българския социален модел и необходимостта от 

привеждането му в съответствие с достиженията на европейското 

законодателство. В този смисъл могат да се формулират следните приоритети 

в социалната политика и политиката по заетостта в България през следващите 

няколко години [2]: 

 нарастване на доходите и сближаване качеството на живот чрез 

провеждане на активна социална политика, съобразена с критериите, 

стандартите и постиженията на ЕС; 

 нарастване на доходите от труд; 

 продължаване на реформите в пенсионната система; 

 провеждане на активна социална политика за преодоляване на 

негативните демографски тенденции, целенасочено инвестиране в социалното 

развитие на децата и младежите и създаване на равни възможности за 

социално възпроизводство; 

 гарантиране на равни възможности, предотвратяване и премахване на 

дискриминацията по пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност и др.; 

 провеждане на активна политика за повишаване на квалификацията и 

насърчаване на заетостта за хората в неравностойно положение на пазара на 

труда; 

 гарантиране на социалната защита и интеграцията на уязвимите групи 

от населението; 

 стимулиране на връзката между учебните заведения и бизнеса и 

продължаващото през целия живот обучение; 

 намаляване на регионалните диспропорции. 

Основен фактор на социалните политики са хората, човешките ресурси 

със своите действия и умения, в потвърждение на което е, че в тях се 

синтезират, мултиплицират останалите компоненти на ресурсите на една 

страна и по този начин ги превръщат в краен продукт при планирането на 

целите за постигане на социално-икономическо развитие, позволяващо 

провеждането на ефективна социална политика. В среда на динамични 

промени, изискващи участието на човешкия ресурс в обществено-

икономическите процеси, чрез поддържането и развитието на адекватни на 

промените в социалната среда способности за хармонизиране на обществените 

отношения, е обусловена необходимостта от изграждането на ефективна 

система за социална активност, чиито същностни характеристики са 

промяната, дейностите, социалният субект, обществената система, 

обществените отношения. Активната роля на социализацията е детерминирана 

от творческата активност на човешката личност в хода на усвоявания от нея 
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социален опит и възпроизвеждане на определена система обществени 

отношения. 

Управлението на пазара на труда е тясно свързано с 

макроикономическото управление. През последните години в цяла Европа 

нациите са изправени пред необходимостта от справяне с последиците от 

финансовата и икономическата криза и търсене на нови направления за своята 

индустрия. Глобализацията поставя под натиск конкурентната позиция на 

Европа. Процесът на застаряване на населението в Европа се ускорява и 

балансът между хората в трудоспособна възраст и пенсионерите започва да се 

нарушава. В резултат на това очакванията са за намаляване на активното 

население в трудоспособна възраст, което е сериозна заплаха за наличието на 

работна сила. Поради това застаряването поставя сериозни предизвикателства 

пред здравните услуги, икономическия растеж и финансирането на системите 

за социални грижи (защита). Потребността от предвиждане от страна на 

правителствата на изпреварващи мерки и планиране, за да се поддържа 

достатъчно квалифицирана работна сила, е повече от необходима . Не трябва 

да се пренебрегва и обстоятелството, че Европа е изправена и пред екологични 

предизвикателства. Глобалното затопляне и намаляването на природните 

ресурси принуждава различните сектори да се пренасочат и да поставят 

ударението върху устойчивия бизнес. Нещо повече, „зеленото измерение“ на 

икономиката води до възникването на нови изисквания към квалификацията 

[4].  

Появяват се и нови поколения - млади хора, които имат различно 

отношение към труда, различни компетентности и лични качества, различни 

очаквания от обществените услуги. Подрастващото поколение израства в свят, 

наситен с технологии и информация, с които те се справят по интуитивен 

начин. Социалните мрежи, усвояването на виртуални умения и комбинирането 

на задачите са очевидно част от техния процес на развитие. Междувременно 

се появяват нови форми на заетост. Съвременното предоставяне на услугите е 

силно зависимо от информационните технологии и следователно се влияе от 

нови софтуерни продукти и нови технологии, от нови инструменти за 

събиране, извличане и обмен на данни, от алтернативни канали за 

комуникация и сътрудничество, от един все по-социален и по-мобилен пазар. 

Всички тези технологични нововъведения променят също така основните 

механизми на пазара на труда, като например: начина за наемане на персонал 

или начина, по който търсещите работа лица кандидатстват за дадено работно 

място. Технологиите увеличават капацитета на публичните служби по 

заетостта в качеството им на информационни брокери. 

Междувременно много държави-членки все по-трудно се справят с 

несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка. 

Процентите на безработица нарастват и тоталната война за таланти изглежда 

неизбежна, тъй като предприятията следва да се справят с нарастващия брой 

на свободните работни места, за които е трудно да се намерят достатъчно 
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квалифицирани работници, и недостига на търсещи работа лица с 

необходимата квалификация в резултат на демографските изменения. Ниският 

процент на участие на някои целеви групи с не толкова добри статистически 

данни на пазара на труда причинява допълнителна загриженост. Макар и добре 

известно, недостатъчното участие на младежите с ниска квалификация, хората 

на възраст 55 години и повече, мигрантите, хората с професионални 

увреждания, дългосрочно безработните и другите групи в неравностойно 

положение, остава структурен проблем. В допълнение, все повече се увеличава 

и разликата по отношение на образованието. В същото време инвестициите в 

програми за обучение през целия живот са все още недостатъчно ефективни. 

 

3. Място и роля на публичните служби за заетост 
Социалните разбирания за ролята на правителствените агенции и 

обществените услуги се променят. Много от публичните служби по заетостта 

(ПСЗ) са изправени пред несигурния политически избор във връзка с 

дългосрочното им финансиране и обхвата на извършваните дейности. Въпреки 

че банковата криза засилва призивите за регулиране на пазара и че 

осъществяването на политиките остава ключова функция на публичните 

служби по заетостта, в някои държави се увеличава тенденцията да се поставя 

акцент на автономните отговорности на гражданите и предприятията. Отчита 

се намалена необходимост от намеса на доставчици на публично финансирани 

услуги и определено се подчертава необходимостта от интелигентно 

инвестиране на публичните средства. От публичните служби по заетостта се 

очаква да се справят едновременно с настоящите и с бъдещите 

предизвикателства. Бързото реагиране на изменящите се условия и 

съчетаването на краткосрочни интервенции с устойчиви решения изискват 

гъвкавост, организационна способност за реагиране и творчество. Публичните 

служби по заетостта могат да предвидят изпреварващи мерки и да повлияят на 

промените на пазара на труда чрез обмен на информация с органите, които 

изготвят политиките [4].  

През последните десетилетия във всяка държава-членка все повече се 

утвърждава гледната точка, че публичните служби по заетостта следва да 

играят по активна роля за намаляване на зависимостта от обезщетенията за 

безработица. В отговор на фундаменталните промени на пазарите на труда и в 

обществото постепенно се очертава нов набор от функции, поемани от ПСЗ, 

които имат за цел подкрепа по време на цялата трудова дейност. Това 

постепенно отклоняване от алтернативата „безработица-заетост“ е следствие 

от въвеждането на новата парадигма „преходни пазари на труда“ [2]. 

Същевременно, политическите стратези търсят нов, благоприятен баланс 

между гъвкавост и сигурност-„flexicurity“, за работодателите и работниците. 

И двата подхода могат да се разглеждат като отговор на все по неустойчивия 

пазар на труда и последиците от него за социалната сигурност.  
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В Европа се открояват тенденции, които слагат край на традиционния 

пазар на труда. В резултат на тези промени трудовите правоотношения стават 

по-нестабилни и се стигна до извършването на различни преходи през живота 

на хората към/в рамките на/и извън пазара на труда. Тези преходни пазари на 

труда са съпроводени с нови социални рискове, които обикновено водят до 

отрицателни последици за групите в неравностойно положение, като: риск от 

невъзможност за високи доходи поради липса на образование; риск от 

непостоянство на доходите поради колебания на търсенето и преходите от 

едно към друго работно място; риск от пълна загуба на доходи от заплата 

поради принудителна безработица; риск от ограничени възможности за 

доходи поради социални задължения, като грижи за деца или по-възрастни 

хора; риск от намалена или липса на възможност за доходи поради увреждане, 

хронично заболяване или старост и др. 

Новата реалност на преходните пазари на труда изисква нови отговори на 

политиката, които да мобилизират потенциала на гражданите да се справят с 

„рискови преходи“ и да подобрят собствения си, вкл. и трудов, живот. Ето 

защо се въвежда понятието „положителни преходи“, което включва 

самоусилващ се процес на допълнително инвестиране в пригодността за 

заетост на гражданите. Приложен към ролята на „новата“ публична система по 

заетостта, подходът „преходни пазари на труда“ представлява (най-малко) 

тройно обновяване по отношение на обичайната функция на системите за 

социална сигурност. Философията на подхода е представена посредством 

следните стъпки [2]:  

 Ново съчетание на „активната“ и „пасивната“ функция, обединени в 

идеята за „активна сигурност“. Вместо пасивно да компенсират загубите на 

доходи и да защитават работните места, правителствата следва да инвестират 

активно в човешкия капитал и в работните места, за да помогнат на хората да 

се защитят сами. Като си поставят за цел „активната сигурност“ при 

същевременно засилване както на правата, така и на задълженията на 

безработните граждани, публичните системи по заетостта осъществяват 

политика по активизиране с устойчиви резултати.  

 Нова изпреварваща роля в отговор на потенциални преходи в 

професионалното развитие. Вместо да прилагат преходи от едно на друго 

работно място, правителствата следва да поставят ударението върху подкрепа 

на професионалното развитие, като предоставят на хората перспектива и право 

на мнение по него. Публичните системи по заетостта следва да направят 

възможни преходите от дадена работа и в нейните рамки, тъй като 

икономическото положение и личните предпочитания могат да се променят с 

течение на времето. Използването на термина „публична система по заетостта“ 

вместо „публична служба по заетостта“ помага да се надхвърлят различни 

институционални структури за предоставяне на услуги за публична заетост, 

съществуващи при специфични национални условия. Същевременно този 
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термин изразява идеята, че управлението на пазарите на труда не се постига от 

отделно министерство или публична агенция, а чрез изграждане на мрежа.  

 Преминаване от конвенционални услуги към улесняване, упътване и 

насочване от страна на публичните системи по заетостта, където понятието 

„насочване“ има две значения: от една страна - управление, ръководство, 

насърчаване и осигуряване на качеството на предлаганите услуги и на 

партньорствата; от друга страна - предоставяне на инструменти (вкл. онлайн) 

и първични услуги в подкрепа на управлението на кариерата на отделни лица. 

Когато се прилага подход за цялостна кариера или за цял живот, целевата 

група на публичните системи по заетостта се разширява, включвайки нови 

„клиенти“ (работници, служители, незаети с трудова дейност групи) без 

традиционна връзка с публичните служби по заетостта.  

Освен тройното обновяване на обичайните функции на публичните 

системи по заетостта, се извършва и четвърта голяма промяна, т.е. 

преориентиране към пакет услуги, насочен повече към търсенето на работна 

ръка. Обстоятелството, че работодателите са изправени пред все по-големи 

трудности при набирането на персонал налага на вниманието на ПСЗ да стои 

търсенето на пазара на труда. Това е така, тъй като по-специално малките и 

средните предприятия често се нуждаят от по-голяма подкрепа от страна на 

публичните служби по заетостта. А това от само себе си измества фокуса към 

по-тясно сътрудничество между европейските публични служби по заетостта. 

Тясното сътрудничество с работодателите помага също за създаването на 

допълнителни възможности за наемане на по-уязвими лица, които търсят 

работа.  

Нарастващите взаимозависимости между националните пазари на труда 

в Европа изискват повече международно сътрудничество между европейските 

публични служби по заетостта. С оглед на оптималното функциониране на 

европейския пазар на труда като цяло, е необходимо основните различия 

между националните и регионалните пазари да бъдат управлявани и дори 

използвани. Промените в ролята на публичните служби/системи по заетостта 

следва да се поставят и в европейски контекст [5-6]. Очаква се обявената 

реформа на EURES да увеличи максимално прозрачността на пазара на труда 

на европейско равнище, да подкрепи мобилността на търсещите работа лица в 

рамките на Европейския съюз и да помогне за преодоляване на дефицитите на 

националните пазари на труда [7].  

Динамичните промени на социалната среда, предопределящи и 

промените в начина на поведение и действия на пазарите на труда и на 

доставчиците на обществени услуги, изправят европейските публични служби 

по заетостта през следващите години пред сериозни изпитания. Това обуслови 

необходимостта от разработването и приложението на обща стратегия на ПСЗ 

за 2020 г., която описва измененията в ролята и функцията на ПСЗ, свързани с 

изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Тази стратегия определя ролята 

на публичните служби по заетостта и в съответствие със становището на 
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Комитета по заетостта (КЗ) „Извличане на полза от прехода“. Същевременно 

тя отчита и различията в институционалната организация, целите, 

продуктовия портфейл и структурата на европейските публични системи по 

заетостта. А това означава ПСЗ да осъществяват политика по активизиране с 

устойчиви резултати, съобразени с предизвикателствата на социалната среда, 

провокирани от преходните пазари на труда . За да гарантират оптимално 

функциониране на пазара на труда, като решаващ фактора за успеха на 

стратегия „ЕС 2020“, публичните служби по заетостта се нуждаят от 

получаването на правомощия за изпълняване на насочващи функции. При 

определянето на понятието „насочващи“ се очертават няколко равнища, като 

се започне от задълбоченото разбиране на многобройните преходни процеси, 

проявяващи се постоянно на пазара на труда, премине се през ясната представа 

за услугите, предлагани от участниците на пазара на труда, за да се стигне до 

максималното разкриване и проучване на пазара на труда. Насочването 

включва също така и насърчаването на участниците на пазара на труда към 

съвместна работа и новаторство при тясно сътрудничество с публични или 

частни партньори и съобразяване на участниците на пазара на труда с 

политиката на пазара на труда. За да дадат своя принос за подхода „извличане 

на полза от прехода“, публичните служби по заетостта са призвани да осигурят 

приемственост при преходите в професионалното развитие. За по-гладък 

преход между обучение и работа например, стремежът им следва да е към 

тясно взаимодействие с различни заинтересовани страни в областите на 

образованието и професионалното обучение.  

 

4. Заключение 

Разясняването и определянето на общата стратегия за бъдещето, одобрена 

от всички европейски публични служби по заетостта, е основен приоритет, 

залягащ в основата на изграждане на политики и стратегии, отчитайки 

начините, по които публичните служби по заетостта могат да осигурят 

въздействието и изпълнението на стратегията „Европа 2020“. В отговор на 

това акцентите са върху променящата се среда, променящите се пазари на 

труда, промените и ролята на ПСЗ, оперативните последици за ПСЗ. Общата 

стратегия за бъдещето, одобрена от Европейските публични служби, е в 

отговор на предизвикателствата на динамичните промени в социалната среда 

и е съобразена с изискванията на стратегическата рамка за развитие на „Европа 

2020“. Това, което прави впечатление е, че същата е насочена към 

реализацията на ефективна система за управление на човешките ресурси, 

базирана на управлението по компетентност и компетенции в съответствие с 

развитието на информационните и комуникационните технологии и в отговор 

на потребностите от една страна на така нареченото „дигитално поколение“, а 

от друга - на съвременния глобализиран пазар на труда. 

Подходът „преходни пазари на труда“ отразява обновяването на 

обичайните функции на системите за социална сигурност чрез ново съчетание 
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на „активната“ и „пасивната“ функция, обединени в идеята за „активна 

сигурност“, т.е. осъществяване на политика по активизиране с устойчиви 

резултати. Резултатите от активизирането обаче се разглеждат като устойчиви, 

само ако са в еднаква степен от полза за отделните граждани, работодателите 

и пазара на труда като цяло. 

Реализацията на общата стратегия на ПСЗ следва да осигури 

жизнеустойчивост на активната социална политика (която публичните служби 

за заетост осъществяват със своите действия, насочени към осигуряването на 

трайна заетост и социална защита), основен субект на която са хората във 

взаимодействие с факторите на социалната среда, чийто краен резултат е 

формирането на функциониращ / активен пазар на труда, на който се срещат 

интересите на индивида с интересите на обществото. Акцентите са насочени 

към активния пазар на труда и реализацията на социалната активност на 

човешките ресурси като основа за ефективно социално управление по 

резултати. 
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Abstract. This report focuses on service quality and customer satisfaction in the area of 

education and in particular – in higher education. It examines the impact of a number of 

interrelated indicators assessing the quality of teaching on the student satisfaction. For this 

purpose a model for self-assessment, is introduced, in which the relationship between 

satisfaction of students, teachers and studied discipline is crucial. An innovative aspect is the 

implementation in the area of education at the universities is the concept “loyalty of students” 

as a result of their satisfaction of the knowledge and learning process. 
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1. Въведение 

Вниманието към пазара на труда и нарастващите потребности от 

квалифицирани служители през последните няколко години насочи 

вниманието към методи и техники за измерване качеството на обучение в 

висшите училища. По-точна оценка на удовлетвореността на студентите от 

изучаваните бакалавърски и магистърски и в частност докторски програми.  

Изучаваните учебни програми  са насочени едновременно към 

потребностите, както на студентите така и на организациите от различни 

сектори в страната и чужбина. Обучението и тренингите са услуги предавани 

от преподавателите на студентите, които от своя страна ги прилагат след като 

започнат работа. Следователно успехът на изучаваните в университетите 

учени програми в голяма степен ще зависи от тяхната насоченост към пазара 

на труд, и от степента в която са удовлетворени студентите. Изследванията и 

наблюденията на тенденциите при търсене на хора в страната, особено по 

отношение на качеството на предлаганите услуги и удовлетвореността на 

клиентите, за добър индикатор за съдържанието на програмите.  

Основният принос на докладът се изразява в направените предложения 

относно съдържанието на модел основан на самооценка по примера на 

Европейската фондация за управление на качеството. Самият модел е насочен 
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към определяне удовлетвореността на студентите от учебните програми и 

промените в тяхната лоялност към университета, в който те се обучават. 

Според една все по-широко споделяна и приемана теория студентът се 

разглежда като партньор при създаването на услугите, които получава. [1,2]. В 

този контекст разгледаният модел за самооценка дава възможност за 

измерване и анализ на ключови фактори, които оказват влияние върху 

удовлетвореността на студентите от изучаваните учебни програми 

(бакалавърски и магистърски). 

 

2. Пазарна ориентация на образователния сектор. 

Според едно от популярните схващания за качеството на образователния 

процес, студентите и техните потенциални работодатели се разглеждат като 

отделен пазарен сегмент. Целите на университетите са насочени към 

удовлетворяване потребностите именно на този пазарен сегмент [3, 4]. 

Инструментите използвани от маркетинга за изучаване на потребностите 

и желанията на клиентите, опериращи на пазарите на индустриални и други 

стоки и услуги биха могли успешно да се използват и са напълно приложими 

и за студентите в самите университети. Множество научни изследвания в 

областта доказват приложимостта на различни техники от маркетинга за 

анализиране мотивацията, и оценка обучението на студентите, както и 

оценяване на пазарната насоченост на изучаваните дисциплини и тяхната 

актуалност спрямо изискванията на работодателите. Настоящото развитие на 

съвременните модели за оценка на качеството на обучение, като цяло и в 

частност на отделните бакалавърски и магистърски програми е свързано с 

маркетинга и пазарната ориентация на тези програми. Подробни изследвания 

в тази област са извършвани още през миналия век, като вниманието е 

насочено към практическото прилагане на подобни модели в няколко 

университета по цял свят, като разбира се предварително ги адаптират към 

специфичните особености на университетското образование. [5, 6] 

Въз основа не един от по-ранните модели за оценка на качеството на 

обучение, други изследователи разработват един съвременен модел, който 

включва в себе си множество нови компоненти засилващи неговата 

ориентация към клиентите и пазара. [6, 7] Прилагането на споменатия модел 

налага дефинирането на това кои са клиентите в сферата на образованието и 

какви роли те изпълняват. Според друг известен автор, студентите изпълняват 

поне следните четири роли:  

1. Лоялни клиенти – студентите възприемат образователните програми 

или услуги, които университета предлага, като такива с висока стойност и с от 

голяма полза за тях. Така те не само ще ги препоръчват на свои познати или 

колеги, но и ще ги подкрепят, ако са удовлетворени техните потребности.  

2. Обикновени клиенти - студентите имат свои собствени нужди и поради 

тази причина очакват да получат забележителни знания по време на своето 

обучение, така че когато завършат образователните програми да подобрят в 
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значителна степен своя житейски опит и да развият интелектуалния си 

потенциал.  

3. Клиенти изследователи - противоположно на обикновените, пасивни 

получатели на знания предавани от преподавателите, завършващите студенти 

изпълняват активна функция: те учат, търсят нови и допълнителни знания и 

т.н.  

4. Клиенти лидери – особено в следдипломните програми по мениджмънт, 

бизнес администрация и др. В тази роля студентите имат за цел не само да се 

подготвят за своето бъдещо професионално развитие, но също така и да бъдат 

добър “продукт” на пазара на труда в страната. [2] 

Поред описаните по-горе четири роли студентите са както клиенти така и 

потребители в университетите. Поради тази причина тяхната удовлетвореност 

от образователните услуги/ продукти е резултат от променящите се 

взаимовръзки между обучаващи и обучавани. Това е точката в която 

маркетинговите концепции свързани с оценка на удовлетвореността на 

клиентите са приложими в сферата на образованието. Така ако смятаме 

студентите, като клиенти трябва да предположим, че “преподавателите играят 

ролята на обикновени служители”. Според тези двама  автори преподавателите 

са един от компонентите влизащ в състава на групата вътрешни клиенти, които 

могат да бъдат ключов фактор за постигане на високо качество на обучението 

заедно със студентите, програмите и катедрите (департаментите) [8]. 

Според European Foundation for Quality Management [EFQM], в 

университетското образование съществуват следните групи клиенти: 

1. Множество потенциални служители в държавни и частни фирми.  

2. Фамилии (семейства), които подпомагат с финансови ресурси, като 

изискват гаранции и информация относно положителното развитие на 

студентите.  

3. Бъдещи студенти, които търсят информация въз основа на която да 

направят своя избор на университет.  

4. Бивши възпитаници на даден университет, които се нуждаят от 

допълнително обучение и подобряване на своите знания. 

5. Обществото, като цяло, което се нуждае от компетентна работна сила 

участваща активно в процесите водещи до устойчиво развитие като цяло. [9]    

Следователно, когато разглеждаме студентите, като клиенти се появяват 

няколко крайно противоположни позиции. Търговският подход на Ritzer е 

един от най-крайните в тази област. Този автор застъпва тезата, че студентът е 

напълно сравним и подобен на всеки друг клиент, който има нужда от добро 

обслужване, качествени курсове на ниски цени и т.н. Високото качество на 

образованието в този случай се превръща в един обикновен за клиентите 

продукт [10]. Друг автор защитава противоположна позиция. Той поддържа 

тезата, че крайната цел на обучението, а именно удовлетворяване на 

потребностите на студентите-клиенти не може да бъде постигната докато 

хората изпълняващи тази роля не осъзнаят как да определят (установят) своите 
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потребности, особено в началото на образователните курсове. Разбира се за 

студентите в края на обучението по отделните магистърски програми тази 

гледна точка не е особено актуална и не трябва да бъде взимана под внимание. 

Мнозинството студенти, които решават да се обучават в дадена област още на 

отделните кандидатстудентски изпити правят своя избор и отиват със силна 

образователна подготовка и мотивация по определена дисциплина/и [11]. 

По средата на своето обучение всеки студент се разглежда като отделен 

клиент и активен участник в процеса на своето обучение. Например, според 

едно от схващания за повишаване качеството на обучението значителен 

напредък може да бъде постигнат в тази област чрез определянето на т. нар. 

двоен студентски профил: (а) като клиент на помощните услуги – библиотеки, 

компютърни центрове и др., (б) като партньор на академичните програми, 

който е отговорен в известна степен за своето собствено учене. В този контекст 

използването на термина клиент се увеличава непрекъснато. Освен това 

понятието партньор, включва преформулирането и изграждането по нов начин 

на взаимоотношенията студент-преподавател, както и изграждането на нови 

техники и концепции, имащи за цел подобряване на качеството на 

университетските програми и курсове. Това е особено актуално и спрямо все 

по широко разглеждана тематика за т. нар. зелени обществени поръчки и 

устойчиво потребление [12]. 

 

3. Самооценката като инструмент подобряване качеството на обучение 

В световната теория и практика подробно са описани различни начини за 

провеждане на процес на самооценка. Дейностите по набирането и 

структурирането на информация свързана с описание на организацията и 

последващото й анализиране, като част от провежданата самооценка, може да 

бъде осъществено с помощта на различни модели и подходи. Част тях са 

свързани с използването на обикновени въпросници, срещи с висшето 

ръководство и средния управленски персонал или пък реална симулация при 

кандидатстване за награда за качество и т.н. Много са факторите, които 

оказват влияние върху избора на модел за самооценка и неговото практическо 

реализиране. Тези фактори най-често са обвързани с големина на 

организацията, използваните ресурси, вида на оценяваните дейности, 

мотивацията на служители и ръководството за провеждане на подобно 

изследване и др. Моделът за самооценка предложен от EFQM може да бъде 

приложен във всяка организация, която няма опит в подобен процес, като 

големината и областта на работа не оказват влияние върху достоверността на 

резултатите 

 

3.1. Характеристика на критерия “Лидерство”, използван за самооценка 

Определението за лидерство и лидерски умения, предложено от 

Европейската фондация за управление на качеството е следното: 

“Съвършените лидери развиват и подпомагат постигането на мисията и 
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визията. Те развиват организационните ценности и необходимите системи 

водещи до устойчив успех, като ги внедряват в организацията чрез своите 

действия и начин на работа. Лидерите поддържат постоянство в целите през 

времето на необходими промени. Тези лидери са способни да сменят посоката 

на развитие на организацията и да убедят хората да ги последват в това им 

начинание.” 

1а Лидерите развиват мисията, визията, ценностите и етиката в 

организацията, и са водещи модели в културата насочена към съвършенство.  

Подкритерият 1а оценява в каква степен мисията и визията са разработени 

след консултации и обсъждане сред всички служители в организацията. 

Процесът на консултации трябва да бъде ръководен от собственика на 

организацията или негов делегиран представител. Така визията на 

организацията изразява основните ценности, които ще ръководят работата на 

всички служители в бъдеще. Лидерите играят водеща роля за системното 

разпространение на мисията и визията във всички ежедневни дейности чрез 

подходяща стратегия и работна програма. Въпросите в подкритерия оценяват 

в каква степен изградените ценности са възприети от служителите, както и 

какви са бъдещите такива, към които трябва да се стреми организацията. 

Множество основни дейности свързани с подобряване на работата като 

ежегоден преглед и ревизия на стратегията, различни организационни 

промени, ефективно и ефикасно управление на процесите, стремеж към бизнес 

съвършенство и други, трябва да бъдат инициирани и ръководени пряко от 

висшето ръководство. Работата на лидерите в организацията се оценява и чрез 

набор от въпроси насочени към оценка степента на удовлетвореност на 

служителите от управленските мерки и стил практикувани от тях. Част от 

въпросите оценяват и в каква степен ръководството налага доверието и 

овластяването като ключови елементи  в процеса на подобряване на работата  

1в Лидерите са персонално обвързани с осигуряването, развитието и 

управлението на организационната система, както и с процеса на 

осъществяване на непрекъснати подобрения. 

Организационната и управленска структура във всяка организация трябва 

да бъдат оценявани и преглеждани ежегодно, като в този процес задължително 

участват представители на висшия и среден управленски персонал. Тази 

подгрупа въпроси оценяват в каква степен подобренията в организационната 

система оказват положително въздействие върху вътрешните комуникации, 

отношенията с доставчиците, управлението на отделните операции и др. 

Приетият от ръководството бизнес план трябва да подпомага 

разпространението на стратегията сред всички служители. Изградената 

организационна и управленска система е необходимо да спомага за 

извършването на периодична оценка и преглед на всички процеси в 

компанията, които оказват влияние върху определени финансови индикатори 

за работата на организацията като цяло.  
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1с Лидерите са ангажирани с удовлетворяване изискванията на 

клиентите, партньорите и представителите на обществото и други 

организации.  

Подкритерият 1с оценява в каква степен лидерите в организацията се 

стремят към поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения с всички 

заинтересовани лица. Усилията на всички лидери трябва да бъдат насочени 

към изучаване на промените и динамиката на нуждите, и желанията на техните 

бизнес партньори. Връзките със заинтересованите лица по време на целия 

производствен процес са от изключителна важност за организацията и за 

повишаване на нейната конкурентоспособност. Част от въпросите оценяват в 

каква степен лидерите създават възможност заинтересованите лица да 

участват в отделни дейности свързани с работата на организацията. Такова 

сътрудничество е възможно чрез осъществяването на периодични срещи 

между представители на различни заинтересовани страни с представители на 

оценяваната организация. На тези срещи участващите организации имат за цел 

да разкрият нови възможности за по-тясно бъдещо сътрудничество. Така 

лидерите на организацията не само успяват да научат какво е мненията на 

техните клиенти, доставчици и др., но и имат възможност да разяснят на 

останалите участници политиката и стратегията на своята организация. 

Лидерите в организацията трябва да стартират и подпомагат извършването на 

проучвания сред своите клиенти като доказателство за тяхната ангажираност 

към отделните заинтересовани лица. Проучванията спомагат за 

безпристрастна оценка на удовлетвореността на клиентите и обвързването им 

в известна степен с отделните операции извършвани в организацията. Оценява 

се още и ролята на лидерите при организирането и подпомагането на 

периодични срещи между различните отдели в организацията. На тези срещи 

участниците търсят начин да подобрят работата на организацията като цяло. 

Така най-добрите практики в областта на финансите, човешките ресурси или 

технологиите се разпространяват сред всички служители в организацията. 

Много от споменатите по-горе дейности изискват силна подкрепа от страна на 

висшето ръководство, за може те да бъдат разпространени във всички отдели 

в организацията. Прави се оценка на това в каква степен лидерите участват 

лично и подкрепят участието на свои служители в конференции, семинари и 

др., където се обсъждат отделни резултати от работата на организацията.  

1d Лидерите разпространяват и налагат културата водеща към 

съвършенство в работата сред всички хора в организацията. 

Ясната комуникация и високата мотивация на всички служители са 

ключови средства в култура водеща до съвършенство в работата. Именно 

лидерите в една организация са тези, които трябва да подпомагат 

комуникацията и да увеличават мотивацията на своите служители. Политиката 

на организацията трябва да подпомага прозрачността и достъпа на 

служителите до необходимата за тях информация. Въпросите имат за цел да 

оценят в каква степен висшето ръководство в организацията редовно 
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разпространява мисията и стратегията, обикновено чрез приетият вече бизнес 

план, който е достъпен за всички служители на таблата за информация или във 

вътрешната компютърна мрежа (ако съществува такава). Провеждането на 

периодични срещи с участието на всички служители от средния управленски 

състав в значителна степен подобрява комуникацията между лидерите и 

останалите служители в организацията. Организирането на срещи между 

висшето ръководство и всички служители два пъти в годината с цел 

разясняване на политиката и стратегията също подпомага разпространението 

на културата на съвършенство в организацията. Нарастващото използване на 

електронна поща, електронни форуми и Интернет за дискусии също 

значително улеснява комуникацията в организацията. В тези вътрешни 

дискусии е задължително участието и на представители от висшия и среден 

управленски персонал, които да отговарят на възникналите въпроси, 

коментари и критики. Личният пример с т.нар. „работа при отворени врати” от 

страна на висшето ръководство в организацията спомага за добрия работен 

климат и доверието между служителите. Обучението и тренингите в 

значителна степен подпомагат в значителна степен постигането на 

поставените цели. Резултатите от внедряването на такава система се оценяват 

с въпросите в подкритерий 7в. 

1е  Лидерите определят, ръководят и налагат организационната промяна.  

Всички промени или реорганизации в организацията трябва да бъдат 

започнати и подпомагани от висшето ръководство и частност от лидерите на 

различните управленски нива. Въпросите в подкритерий 1е имат за цел да 

оценят в каква степен лидерите ръководят извършването на необходимите 

промени във вътрешната среда на организацията. Осъществяването на каквито 

и да било промени или реорганизации става след множество консултации с 

всички служители или техни представители. Това обсъждане спомага за 

бързото им разпространение и безпроблемно приемане от всички служители. 

Оценява се и в каква степен ръководството на организацията насърчава 

служителите да допринасят с идеи и мнения за извършването на промени 

водещи до подобряване на работата. За разпространение на причините водещи 

до извършването на промени в организацията лидерите трябва да използват 

всички комуникационни канали описани в подкритерий 3d [13, 14, 15]. 

 

3.2. Анализ на получените резултати от проведена самооценка 

Практическото събиране на първични данни с помощта на въпросници бе 

осъществено сред студенти бакалаври обособено в две големи групи. Всяка 

група включва студенти от втори курс на обучение, като специалностите са 

разпределени спрямо обособените в структурата на Университета факултети. 

След попълването на въпросниците от студентите беше извършена оценка и 

анализ на резултатите показани в таблица 1. Отговорите на всеки един 

въпросите спрямо конкретния критерий „Лидерство“ дава информация за 
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силните страни и областите за подобрение спрямо присъдените от студентите 

точки.  

 
Таблица 1. Извадка от резултати по критерия „Лидерство” 

резултат 

 

група 

най-нисък 

индивидуален в 

% 

най-висок 

индивидуален в 

% 

среден за  

групата в  

% 

I 20,00 96,00 53,79 

II 22,00 88,00 52,59 

 
Критерият оценява лидерите в организацията, като оценката съответства 

на положените усилия от лидерите за разработване на визия, мисия и ценности 

спрямо принципите на TQM. За съжаление усилията им към момента на 

проучването достигат до около 50% от цялостното разгръщане на критерия. 

Това е така най-вече поради липсата на знания, умения и информираност 

относно културата на съвършенство в работата. Разработените ценности се 

приемат за даденост, а не за ежедневна грижа на лидерите и те не са възприети 

като модел за подражание. От друга страна вниманието им се концентрира 

върху добро ръководене на текущи ежедневни задачи. Все още съществува 

остарялата нагласа сред лидерите, че удовлетвореността на студенти е 

свързана с получаване на високи оценки в края на годината. Наличието на 

резултат от 20 до 22% сред въпросниците във всяка група показва, че 

мениджърите от средно и ниско ниво се нуждаят от обучение по 

междуличностни отношения. Това би довело до по-голяма ефективност при 

комуникацията със студентите и признаване на техните постижения. 

Постигнатите високи стойности от порядъка на 90%, предполагат висока 

информираност сред тези студенти най-вече поради участието им в 

студентски, факултетни и академични съвети или комисии към университета.  

След проведен анализ на данните от самооценката са идентифицирани и 

част от позитивните и негативни страни, а именно: Позитивни страни 

- Има ясна връзка между визията, приоритетите на ръководството, 

приетата стратегия и поставените цели.  

- Висшето ръководство е лично ангажирано с разпространение на култура 

водеща към подобряване на качеството в административните и учебни 

процеси.  

- Организационната стратегия и правомощия са разпространени сред 

всички студенти. Осъществява се периодичен преглед и промяна на 

стратегията и целите.  

- Ръководителите на катедри и декани в университета осъществяват 

дейности насочени към непрекъснато подобряване на работата. 

- Ректорът заедно с представители на ръководството осъществяват срещи 

с представители на студентите и студентският съвет. 
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Негативни страни 

- Част от ръководителите на дейности по осигуряване на качеството в 

университета нямат ясна представа за това каква е тяхната роля в процесите 

по подобряване на качество.  

- Няма яснота относно това в каква степен обвързването на университета 

и студентите с културата водеща към непрекъснати подобрения се подпомага 

от изградената управленска и организационна структура.  

- Някои отдели работят самостоятелно, а не в съответствие с приетата 

стратегия и поставени цели от академичното ръководство.  

- Няма доказателства за ясно обвързване на всички лидери с принципите 

свързани с управлението чрез тотално качество.  

- Няма доказателства за това как лидерите осигуряват интегрирането на 

принципите свързани с управлението чрез тотално качество в ежедневните 

учебни и административни операции.  

- Няма ясни доказателства за това как провежданите консултации с 

отделни студенти и студентски формирования помагат за дефиниране на 

правомощията в приетата университетска стратегия.  

- Съществуват твърде малко доказателства за обвързване на 

преподаватели от висшето ръководство с осъществяването на промени в 

работата.  

- Няма доказателство за извършването на преглед и промяна (ако е 

необходима) на използваните подходи за оценка на ефективността и 

ефикасността на процесите в университета.  

  

4. Заключение 

Моделът за самооценка представен от Европейската фондация за 

управление на качеството, цели постигане на високи резултати чрез включване 

на всички заинтересовани страни от организацията (университета) в 

дейностите водещи до усъвършенстване на процесите и работата като цяло. 

Оценката е гъвкава и зависи от размера, вида и развитието на съответната 

организация (университет). База за оценка може да бъде вътрешна т. нар. 

самооценка, външна (провеждана от хора извън оценяваната организация), или 

комбинация от двете. Осъществяването на ефективен процес на самооценка на 

лидерски умения спрямо разгледания дава възможност за сравнение на 

получените резултати с най-добрите европейски практики. Наред с много 

други ползи, самооценката осигурява възможност за непрекъснато 

усъвършенстване на работата и повишаване на конкурентоспособността. 

Следователно цялостната стратегия на организацията (университета) може да 

бъде подложена на усъвършенстване, основаващо се на периодично 

провеждана самооценка. 
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Abstract. The purpose of the report is to present the legal institute of incompatibility of 

persons holding public offices. The report reviews the development of the normative 
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1. Въведение 

Проблемът за несъвместимостта на лицата, заемащи публични длъжности,  

е толкова стар, колкото е самата държава. Доказателство за това може да се 

намери в съчинението  “Политика” на Аристотел, където се споменава един 

действащ в Тива закон, според който право да заема държавна длъжност има 

само лице, което не се е занимавало с търговия в продължение на последните 

10 години. 

В Царство България още с Указ № 804 на Княз Александър І, обнародван 

през 1881 г., са регламентирани дейности, които чиновниците не могат да 

извършват, докато работят за държавата. Несъвместимости с изпълнението на 

публична длъжност са съществували във всички закони за държавната служба 

в периода до 1951 г. След приемането на Конституцията от 1991 г. в редица 

специални закони са регламентирани несъвместимости за различни категории 

лица, заемащи публични длъжности. На ниво общо законодателство 

несъвместимости, свързани с търговски дейности, съпружески и роднински 

отношения, както и с политически зависимости, се въвеждат за първи път 

спрямо всички държавни служители със Закона за държавния служител (обн., 

ДВ, бр.67 от 1999 г.), а за служителите, работещи по трудово правоотношение 

в администрацията  - през 2003 г. със създаването на чл.107а в Кодекса на 

труда. В периода 2003 г. – 2007 г. въпросите за длъжностите и дейностите, 

несъвместими с изпълнението на правомощия на орган на власт, намират 

уредба в Закона за местното самоуправление и местната администрация, в 

Закона за администрацията и в Закона за съдебната власт. 
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Понастоящем в българското позитивно право несъвместимости са 

регламентирани в Конституцията и в 32 закона, вкл. и в Правилника за 

организацията и дейността на Народното събрание. 

 

2. Същност и характерни черти на несъвместимостта 

Осъществяването на публичната власт се осигурява чрез система от 

правомощия, права и задължения, при  изпълнението на които лицата, заемащи 

публични длъжности (органите на власт и служителите) трябва да се 

ръководят от обществения интерес. Ефективното публично управление 

изисква както спазване на принципа на разделението на властите, така и 

безпристрастно, обективно и непредубедено изпълнение на правомощията/ 

задълженията по служба. Правният институт, който цели да създаде гаранции 

за такова управление е несъвместимостта. 

Несъвместимостта представлява съвкупност от конституционно или 

законово регламентирани забрани за съвместяване на определена публична 

длъжност с друга такава, както и с длъжности или дейности, свързани с частен 

на заемащия публична длъжност интерес. Несъвместимостта подчертава това, 

което отличава заемащите публични длъжности от другите лица, полагащи 

труд – тяхното специфично социално и правно качество да действат от името 

на държавата. В този смисъл пригодността да се изпълнява публична длъжност 

включва както наличието на изисквания, гарантиращи общата дееспособност 

и професионалната компетентност на лицето, така и отсъствието на 

несъвместимост. Посочените в Конституцията и в законите като несъвместими 

длъжности и дейности, представляват безспорна индикация или за нарушаване 

на независимостта между отделните органи на държавната власт (принципа на 

разделение на властите) или за наличие на частен интерес, който противоречи 

на изискването публичната длъжност да се изпълнява само в обществен 

интерес. По този начин чрез несъвместимостта от една страна се гарантира 

независимост при упражняването на правомощията или задълженията, а от 

друга страна се препятства извличането на ползи, които се дължат на това, че 

лицето заема публична длъжност. 

Това предназначение на несъвместимостта намира израз в групите 

забрани, които българското законодателство предвижда по отношение на 

лицата, заемащи публични длъжности: 

 забрани, свързани със заемане на друга публична длъжност 

Тези забрани целят да гарантират принципа на разделение на властите – 

по хоризонтала (законодателна, изпълнителна и съдебна власт) и по вертикала 

(местни, национални и наднационални органи)[1].  

 забрани, свързани с частни интереси на лицата, заемащи 

публични длъжности 
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Акцентът при тези забрани е да се елиминира наличието на частен интерес 

при изпълнение на публичната длъжност в следните основни области: 

-съпружески или отношения на фактическо съжителство, както и роднински 

отношения между заемащия публична длъжност и висшестоящи или 

подчинени нему служители; 

-други дейности – търговска дейност и длъжности, свързани с нея, както и 

упражняване на свободна професия или работа по трудово правоотношение; 

-политически дейности, индикиращи зависимост – заемане на постове в 

политически партии.  

Несъвместимостта има следните характерни черти: 

 законоустановеност  

Един от принципите, които се съдържат в чл.5 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) [2] е 

принципът на законоустановеността. Съобразно него несъвместими 

длъжности и дейности, са само тези, които са определени в Конституцията или 

в закон. Принципът на законоустановеност произтича от публично-правния 

статут на заемащите публични длъжности – основните параметри на този 

статут, част от който е и несъвместимостта, са регламентирани в нормативни 

актове. Поради това предвиждането на ограничения за заемане на друга 

длъжност и извършване на дейности в други юридически актове напр. 

договори, устави, както и в етични правила, може да доведе до търсене на 

други видове юридическа отговорност, но не и до последиците, свързани с 

наличието на несъвместимост. 

 диференцираност според публичната длъжност  

Всяка публична длъжност се характеризира с изпълнението на определени 

правомощия/задължения.  В зависимост от тях, длъжностите и дейностите, 

които се считат за несъвместими са различни за отделните публични 

длъжности. Именно поради това чл.5 от ЗПУКИ не съдържа изброяване на 

несъвместимите длъжности или дейности, а препраща към Конституцията и 

специалните закони. По този начин се установява вторият важен принцип, 

свързан с несъвместимостта – принципът на диференцираната нормативна 

уредба. В тази връзка при практическото прилагане е необходимо прецизно да 

се установи кои са конституционните съответно законовите разпоредби, 

приложими към конкретния случай в зависимост от публичната длъжност. 

 недопустимост на разширително тълкуване  

Съдържайки забрани за заемане на определени длъжности и извършването 

на дейности, несъвместимостта представлява сериозно ограничаване на лични 

права.  При несъвместимостта балансът между обществения и личния интерес, 

разбираемо следва да бъде гарантиран в изрично определени от законодателя 
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граници – изчерпателното изброяване на несъвместимите длъжности и 

дейности. Именно поради това разширителното тълкуване на 

несъвместимостта е неоправдано и недопустимо.  В този смисъл е и Решение 

№ 4 от 30.III.1993 г. на Конституционния съд, в което изрично е подчертано, 

че е недопустима каквато и да било аналогия или разширително тълкуване на 

установяващия несъвместимости за народните представители чл. 68, ал. 2 от 

Конституцията [3]. 

 деклариране от лицето, заемащо публична длъжност  

Значителна част от фактите, представляващи несъвместимост, са свързани 

с личната сфера и са най-добре са известни на заемащия публична длъжност. 

Поради това както общият закон – ЗПУКИ, така и редица специални закони, 

предвиждат наличието или липсата на несъвместимост да бъдат 

удостоверявани чрез декларация, подадена от заемащия публичната длъжност. 

Това разбира се не изключва възможността за използване и на други 

доказателствени средства в хода на извършвани проверки относно 

истинността на декларациите. 

 

3. Основни проблеми  

С оглед съществуващата правна уредба, прегледа на административната 

практика, както и на съдебната практика на българските съдилища, могат да се 

обособят следните основни проблеми, свързани с прилагането на института на 

несъвместимостта:  

 съотношението общ закон – специален закон 

Правилата за правоприлагането при наличие на общ и на специален закон, 

могат да се изведат от чл. 11, ал. 2 на Закона за нормативните актове (ЗНА) [4]. 

Съгласно него когато е дадена обща уредба на определена материя, специален 

закон може да предвиди отклонения от нея само, ако това се налага от 

естеството на обществените отношения, които той урежда. В този смисъл при 

наличие на два еднакви по степен нормативни акта, те не се отменят взаимно, 

а се прилага специалният закон.  

В действащото законодателство регламентация относно 

несъвместимостта съществува както в Конституцията, така и общи и в 

специални закони. Предвид приложното поле спрямо лицата в категорията на 

общите закони попадат Закона за администрацията (ЗА) [5], Закона за 

държавния служител (ЗДСл) [6] и Кодекса на труда (КТ) [7]. В чл. 19, ал.6 от 

ЗА са посочени несъвместимостите, валидни за министър-председателя, 

заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите, 

едноличните органи на изпълнителната власт и техните заместници,  

членовете на колегиални органи, областните управители и заместник 
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областните управители, както и на ръководителите на държавни институции, 

създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат 

функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. Член 7, ал.2 

от ЗДСл и чл.107а, ал.1 от КТ регламентират несъвместимостите на  

държавните служители и на служителите, които работят в администрацията по 

трудово правоотношение. Същевременно редица специални закони, 

уреждайки статута на определени категории публични длъжности, съдържат 

специфична уредба за техните несъвместимости напр. Законът за местното 

самоуправление и местната администрация - ЗМСМА (чл. 34, ал.5 за 

общинските съветници и чл.41, ал.1 за кметовете на общини, на райони и на 

кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони 

и секретарите на общини относно), Законът за Министерството на вътрешните 

работи (чл. 153 за държавните служители в МВР), Законът за отбраната и 

въоръжените сили ( чл. 188 за военнослужещите), Законът за митниците (чл.10 

за митническите служители).  

При една детайлна съпоставка между разпоредбите на общите и 

специалните закони, когато те се отнасят за една и съща категория лица, 

заемащи публични длъжности, може да се установи, че специалната уредба 

често не изпълнява предназначението си – да регламентира специфични 

несъвместимости, съобразно конкретните правомощия/функции на 

публичните длъжности. Така напр. уредбата в чл.10 от Закона за митниците 

преповтаря част от несъвместимостите от общия закон ЗДСл и изрично 

препраща към чл.7 от ЗДСл, като единствената разлика е в ограничението за 

сключване на допълнителни трудови договори от митническите служители, 

които имат право да работят като сътрудници в научни институти и 

преподаватели в учебни заведения. В крайна сметка тази уредба на специалния 

закон предвижда по-малко несъвместимости за митническите служители в 

сравнение с останалите държавни служители, тъй като последните имат право 

да работят по трудов договор само като преподаватели във висши училища. 

Парадоксална е и уредбата за несъвместимостите на секретарите на общини, 

съдържаща се в специалния закон – ЗМСМА. По силата на чл. 41, ал.1 от него 

секретарите на общини, които несъмнено са държавни служители, имат много 

по-малко несъвместимости (само по отношение на търговска дейност) от 

останалите държавни служители, за които чл.7, ал.2 ЗДСл предвижда и 

забрани във връзка със съпружески и роднински отношения, работа по трудов 

договор, заемане на длъжност в ръководни органи на политически партии. 

 смисълът на използваните понятия 

Доколкото несъвместимостта представлява ограничения на личната 

сфера, от изключителна важност за практическото й прилагане е въпросът за 

това какъв смисъл се влага в понятията, чрез които се дефинират тези 

ограничения. Тук отправна точка следва да са принципните положения, които 

се съдържат в ЗНА и в Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните 
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актове [8]. Те изискват разпоредбите на нормативните актове да се формулират 

на общоупотребимия български език, като думи или изрази с утвърдено правно 

значение се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове. 

От гледна точка на смисъла на използваните понятия при 

несъвместимостта най-сериозни са проблемите, които са свързани със 

съдържанието на понятията „фактическо съжителство“ и „търговска дейност“. 

Във всички закони, регламентиращи несъвместимости, като една от тях се 

посочва „фактическото съжителство“. Фактическото съпружеско 

съжителство не е уредено в Семейния кодекс, като съществуването му е 

признато казуистично от различни нормативни актове по повод настъпването 

на конкретни правни последици, които законодателят свързва с него – 

основания за отвод, за отказ от свидетелстване, защита от домашно насилие, 

получаване на социални помощи и др. В правната доктрина терминът 

„фактическо съпружеско съжителство“ се интерпретира като ситуация, при 

която „на практика лицата се отнасят едно към друго като съпрузи, макар и от 

юридическа гледна точка да не са такива.  Става въпрос за отношения на 

взаимност, фактическа и физическа близост в общ дом, обща грижа за 

семейството и децата, споделяне на разходите“ [9]. Безспорно е, че при 

буквалното тълкуване на „фактическо съжителство“ и „фактическо 

съпружеско съжителство“ по-широкото понятие е първото. Като се има 

предвид, че в различните законови разпоредби за несъвместимости 

фактическото съжителство винаги се посочва непосредствено след 

съпружеските отношения, би следвало то да се тълкува съобразно целта на 

несъвместимостта – да не се допусне облагодетелстване на лица, които 

фактически са като съпрузи на заемащите публични длъжности. В този смисъл 

би следвало за съдържанието на това понятие да се използва единствената 

съществуваща легална дефиниция на сходно понятие - "фактическо 

извънбрачно съжителство", която се съдържа в § 1, т.10 от Допълнителните 

разпоредби  на Закона за чужденците в Република България. Тя предвижда, че 

"фактическо извънбрачно съжителство" е налице, когато лицата живеят в едно 

домакинство и съжителстват на съпружески начала [10].   

В 85 % от всички закони, предвиждащи несъвместимости, съществува 

ограничение да не се упражнява търговска дейност, без да има легална 

дефиниция на понятието „търговска дейност“. С оглед общоприетия смисъл 

на понятието „дейност“ – „това, което човек върши многократно в някаква 

област“ [11] , би следвало, за да се квалифицира дадена дейност като 

„търговска“, тя да е свързана с осъществяването на търговски сделки. При 

определянето на понятието "търговска сделка" Търговският закон (ТЗ) [12] си 

служи с двата критерия: обективен (вида на сделките – посочените в чл.1, ал.1 

ТЗ) и субективен (кой извършва сделката). Въз основа на тях чл.286 ТЗ 

разглежда като търговски сделки тези, сключени от търговец, които са 

свързани с упражняваното от него занятие, както и сделките по чл.1, ал.1 от 

закона, независимо от качеството на лицата, които ги извършват. В този 
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смисъл заемащият публична длъжност би изпаднал в несъвместимост, както 

когато има качеството на търговец, така и когато извършва един или повече от 

видовете сделки, които законът е посочил като търговски, без да има 

качеството на търговец.  

В 15% от законите, предвиждащи несъвместимости, при ограничението за 

други дейности и длъжности е използван различен подход – изчерпателно 

изброяване. Заемащият публична длъжност не може да е едноличен търговец, 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, 

търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски 

посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация. При едно сравнение между двата 

използвани подхода може да се констатира, че макар на пръв поглед 

ограничението да не се извършва търговска дейност да изглежда по-стриктно, 

това не е така. Предвид изяснения по-горе смисъл на понятието търговска 

дейност, извън неговия обхват остават неограничено отговорните 

съдружниците (защото търговецът е дружеството), управителят на 

търговското дружество (защото той само представлява дружеството - 

търговец), ликвидаторът, синдикът, както и всички постове в колективни 

органи за управление и контрол на търговско дружество (управителен съвет, 

надзорен съвет, съвет на директорите).  

 прилагането на възможността за отстраняване на декларирана 

несъвместимост 

Член 13 от ЗПУКИ, който е посветен на декларациите за несъвместимост, 

предвижда, че когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то е 

длъжно в 1-месечен срок от подаване на декларацията да предприеме 

необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта. Тази 

разпоредба поставя въпроса кога е възможно заемане на публична длъжност 

при наличие на несъвместимост. Тъй като ЗПУКИ е общ закон, неговите 

разпоредби се прилагат доколкото в специален закон не е предвидено друго.  

В случаите, в които специалният закон формулира несъвместимостите 

като част от изискванията за заемане на публичната длъжност, лицето не би 

могло да бъде назначено, ако за него е налице някоя от законово определените 

несъвместимости. В тези хипотези възможността за деклариране на наличие 

на несъвместимости и предприемането на действия за отстраняването им е 

неприложима. Такива са случаите с държавните служители (чл. 7, ал.2 ЗДСл) 

и със служителите по трудово правоотношение в администрацията (чл.107а, 

ал.1КТ), които не могат да бъдат назначени, ако за тях е налице някоя от 

посочените в цитираните закони несъвместимости. В други случаи, 

несъвместимостите имат значение едва след придобиването на качеството на 

лице, заемащо публична длъжност. Такава напр. е уредбата за народните 

представители в Правилника за организацията и дейността на Народното 
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събрание, за органите на изпълнителната власт и техните заместници в ЗА, за 

общинските съветници, кметовете, заместник-кметовете и кметските 

наместници в ЗМСМА. 

 съдържанието на декларацията за несъвместимост 

Етимологически думата „декларация“ е свързана с латинското declaratio - 

обявление. От юридически аспект за декларацията е характерно, че 

представлява доказателствено средство, чрез което се възпроизвеждат 

конкретни факти с правно значение. Доказателствените средства са само 

предвидените и уредени в закон източници на сведения за подлежащите на 

доказване факти. Съгласно уредбата в Глава трета от ЗПУКИ декларациите са 

именно такива доказателствени средства. Също така декларацията за 

несъвместимост е първично доказателствено средство, тъй като тя се намира в 

непосредствена връзка с подлежащите на доказване факти, защото 

представлява волеизявление, с което се посочват данни за определени факти. 

Като писмен документ декларацията материализира изявлението на 

декларатора за съществуването или не на определени факти. 

При прегледа на декларациите за несъвместимост, публикувани на 

интернет страниците на различни институции, може да се констатира, че от 

съдържателна гледна точка много често декларациите не съответстват на 

изискванията, които нормативната уредба поставя пред тях като 

доказателствено средство. Те съдържат бланкетно волеизявление на 

декларатора, че не заема друга длъжност и не извършва друга дейност, които 

съгласно Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото 

положение на лице, заемащо публична длъжност. Отсъствието на конкретност 

за относимите за съответната длъжност несъвместимости поставя под 

съмнение както информираността на декларатора, така и годността на 

декларацията като доказателствено средство, защото в нея не се съдържа 

волеизявление за конкретни факти и обстоятелства.  

За да изпълни предназначението си, декларацията за несъвместимост 

трябва да има съдържание, реципрочно на приложимата конституционна или 

законова разпоредба. В нея трябва да се съдържа ясно волеизявление на 

декларатора дали за него са налице или не са налице всички конкретни факти 

и обстоятелства, свързани с приложимите за конкретната длъжност 

несъвместимости. В тази връзка като правно основание за подаването на 

декларацията следва да се визира не само чл. 12, т.1 от ЗПУКИ, предвиждащ 

задължение за подаването й, а и конкретната разпоредба от Конституцията или 

закона, регламентиращи несъвместимостите за длъжността, за която се подава 

декларацията. 

 доказването на несъвместимост 
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Несъвместимостта е единство от фактически и юридически елементи. При 

практическото прилагане е необходимо прецизно да се установи кои са 

релевантните разпоредби, да се  съпостави фактическа обстановка с 

регламентираните несъвместимости и да се направи обоснован извод за 

наличие или отсъствие на факти, които доказват несъвместимост или липса на 

несъвместимост. Доказването включва изясняването и оценката на 

правнозначимите факти и обстоятелства и на обективната истина за тях. 

Предвид публичноправния характер на статута на лицата, заемащи 

публични длъжности, при доказването на несъвместимост следва да се 

използват всички доказателствени средства, предвидени в 

Административнопроцесуалния кодекс. В противовес с разбирането, че 

правнорелевантните факти във връзка с несъвместимостта следва да се 

доказват основно с документи, в редица свои решения Върховният 

административен съд подчертава, допустимостта на установяването на факти 

с всички доказателствени средства, предвидени в АПК вкл. и със свидетелски 

показания. Подчертава се, че доказването е осъществено не само когато 

свидетелят пряко установява релевантния факт, но и когато установи такова 

количество косвени факти, които в своята съвкупност създават сигурност, че 

факта, индициран чрез съвкупността на доказаните косвени факти, е 

осъществен [13]. 

 разграничаването на несъвместимостта от конфликта на 

интереси 

В много случаи несъвместимостта неправилно се квалифицира като 

конфликт на интереси. Действително и двата правни института имат обща цел 

– гарантиране върховенството на обществения интерес при изпълнението на 

държавна служба, съдържат се само в Конституцията или в закони, 

представляват част от статута на лицата, заемащи публични длъжности. Но 

различията между тях са много съществени. Правната уредба на 

несъвместимостта винаги е диференцирана – в зависимост от заеманата 

длъжност, докато уредбата на конфликта на интереси е кодифицирана в 

ЗПУКИ за всички публични длъжности. Съдържащите се в несъвместимостта 

ограничения се отнасят както до частната, така и до публичната сфера (заемане 

на други публични длъжности), докато при конфликта на интереси те са 

продиктувани само от повлияване изпълнението на правомощието/функцията 

от частен интерес. Установяването на несъвместимост е децентрализирано – 

от органа по избора или назначаването, докато установяването на конфликт на 

интереси е централизирано – компетентна да се произнесе е Комисията за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Конфликтът на 

интереси има ситуационен характер, тъй като се проявява по време на 

изпълнението на длъжността, докато несъвместимостта има постоянен, траен 

характер – тя е предпоставена от самата нормативна уредба и не е свързана 
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конкретното изпълнение на публичната длъжност. В този смисъл правната 

уредба на несъвместимостта е приложима по отношение на всички лица, 

заемащи публични длъжности, докато правната уредба за конфликта на 

интереси се прилага само когато определено административно действие, върху 

което заемащият публична длъжност може да повлияе, се свързва с някаква 

облага или с възможност за облага, било за самия него, било за  свързаните с 

него лица. За производството по установяване на несъвместимост се прилагат 

разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс, докато 

установяването на конфликт на интереси следва специално производство, 

което е регламентирано в ЗПУКИ.  

 

4. Заключение 

За да се преодолеят посочените проблеми, необходимо преди всичко в 

правната уредба да се използват едни и същи понятия, чрез които се 

идентифицират обстоятелствата, представляващи несъвместимости. 

Последователно трябва да се провежда принципа за диференцираност на 

уредбата съобразно правомощията/функциите на длъжността, за да не се  

допуска дисбаланс между властовия ресурс и поставяните като 

несъвместимости ограничения. Нужно е да се преодолее разбирането, че 

подаването на декларации за несъвместимост е формалност, а не осъзнато 

волеизявление със сериозни правни последици. 
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Abstract. Latvia has developed a basic concept of the public service system. In the Latvian 

parliament, the Saeima, a draft of a Public services law has been under consideration since 

2014.  However, the study of public services and their legal nature has been limited. The draft 

law has used the approach that any service provided by public administration is to be identified 

as a public service. You may agree that the general aim of a contemporary system of public 

administration is to meet the needs of society. Therefore approach must be discussed in the 

context of state sovereign functions. Another associated question is whether every public 

administration service will or must be identified with a public service. Any change in the 

concept of public service creates new challenges to public administration, as it requires change 

in the approach to implementation. The aim of the study is to provide insight into the concept 

of public services and the regulatory framework needed for current trends in the development 

of public administration in Latvia.  

Keywords: public services, public administration, public service management.   

 

1. Introduction 

Currently, the term “public services” is not used in the regulatory framework of 

Latvia. Also the State Administration Structure Law [1] (hereinafter referred to as 

the SASL) does not provide an answer to this question. In the SASL, there is a 

reference to services provided by state administration institutions (Section 11(6) and 

15(1)), services provided by natural persons by performing public administration 

tasks (Section 431) and activities of public persons in the field of private law, while 

providing services (Section 87(1)2). The creators of Latvian State Portal 

(www.latvija.lv), by ensuring compliance with the requirements of the European 

Union Directive 2006/123/EC of 12 December 2006 “On Services in the Internal 

Market” [2], have defined public services as all services provided by the state and 

local governments [3]. Thereby, it can be concluded that public services are services 

provided by public or local government authorities (agencies) in order to ensure the 

needs of society.  

This definition is convenient, however, a question arises on its accuracy and 

validity. First, there are doubts as to whether the public administration and the state 

in general shall be considered a service. In contradistinction to the Western economic 

and legal thought, very little research has been done in the legal doctrine of Latvia 

on the issue of the nature of public services. However, it should be noted that there 
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is no unity in the understanding of this concept, terminology and classification of 

services. The idea of public services is closely related to the idea of Welfare State or 

Social Service State. It is mentioned in the literature that these terms are used both 

as synonyms and to describe two distinct social phenomena, for example, models of 

state administration and public services used in the USA and Great Britain [4]. In 

the modern context, Bent Greve points at the welfare state as an institutional system, 

where the state, market and civil society cooperate in order to implement the function 

of public welfare as much as possible, including neutralization of consequences of 

market deficiency [5]. Certain parallels can be drawn with the service state idea 

formulated by Roscoe Pound: “The service state, the state which instead of 

preserving peace and order and employing it with maintaining the general security, 

takes the whole domain of human welfare for its province and would solve all 

economic and social ills through its administrative activities” [6]. Consequently, it 

can be concluded that welfare and social service state is based on activities of the 

state administration, including provision of services aimed at ensuring public 

welfare.  

Public services are described by the following terms: “government service” 

(USA), “public service” (UK, Australia), whereas in the German legal doctrine – 

“Grundversorgung” (basic services) and “Daseinsvorsorge” (common interest). It 

is believed that the beginning of discussion on the issue of public administration as 

a service provider in the German legal doctrine can be found in the work of the 

implementer of “Daseinsvorsorge” concept Ernst Forsthoff – “Die Verwaltung als 

Leistungsträger” [7] (Administration as a service provider). The fact that the 

discussion on the understanding of public services and terms used continues is 

proved also by classification of these services “General-interests service” and 

“Services of general economic interest” (SGEI), offered within the framework of 

the European Union, as well as their manifestations – “Universal service obligation” 

and “Public service obligations” [8]. However, doctrinally, the public 

administration as a source of service receipt shall be distinguished from the state 

administration activities of sovereign nature, which do not correspond to the concept 

of service in terms of their legal nature. Deletion of the concept of public services 

from Section 87 of the SASL makes the situation even more complicated, as it 

creates a precondition that authorities and agencies of a public person can also 

provide services that, according to their nature, cannot be considered or related to 

ensuring of execution of state administration tasks (economic services – Section 

1(1)3) of the draft law “On Public Services” [9]).  As a result, it raises additional 

questions on the influence of public persons on the competition and the issues of 

indirect support, providing this type of services in market conditions. 

 

2. Public Administration as a Service Provider 

The thesis considered within the study will be restricted with the finding that, in 

general, activities of public administration have the nature of a service, although 

frequently there is no contractual or legal causal relationship between activities 
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performed by an individual and public administration. This problem is noted by R. 

Pound, critically analysing the substantiation included in the French doctrine of 

administrative law for provision of public services and corresponding legal relations 

[6]. The prevailing opinion in the doctrine of public services is that, in order to 

receive a public service, a person voluntarily, on its own initiative addresses the 

public administration for receiving this service [10]. Only when a person has a 

choice to receive or not to receive a service provided by the public administration, it 

has a nature of a general, civil service.  It is indicated in the economic analysis of 

public services that a service can be available for the receiver free of charge or for a 

reduced fee, because expenses of this service are primarily covered from the budget 

of public persons [11].  This approach can be considered to be substantiated, 

however, at the same time, it raises questions on the nature of services provided by 

using means of private law, for example, regulated public services in case of Latvia. 

There is no doubt that the public administration should not deal with or organize 

provision of the so-called fiscal services, aimed at increasing income of public 

persons. At the same time, one should not exclude cases when the so-called 

economic service is of social nature and it is provided in order to eliminate market 

deficiencies, for example, there is no merchant or any other performer of economic 

activity in the particular territory ensuring availability of this service for society. 

The issues of classification of public services also cannot be separated from the 

issues of classification of administration subjects. Three main implementers of 

public administration can be distinguished in the legal doctrine and regulatory 

framework of Latvia: authorities, officials and agencies. Subjects of private law, 

including capital enterprises owned by public persons, shall be considered to be 

authorities regarding issues related to execution of administration tasks delegated to 

them. This delegation is based on the function of a public person, implemented 

through performing the administration task. The function of a public person can be 

stipulated only by an external regulatory enactment. In the case of local 

governments, two types of administration functions are distinguished in the law “On 

Local Governments” [12]: autonomous (Sections 7, 8) and delegated (Sections 9, 

10, 11). Moreover, local governments can implement autonomous functions as their 

own voluntary initiatives under certain conditions (Section 12). One may think that 

functions of a public person always have a public-legal basis, whereas administration 

tasks can be added to the issues of private law, for example, several regulatory 

enactments include an obligation of local governments to ensure management and 

administration of real estate not owned by the respective local government in certain 

instances [13].  

According to Section 41 of the SASL, administration tasks can be divided into 

three main groups: 

1) tasks, which by their nature are the basis for the state administration 

function and which may be performed only by authorities (Sections 41(2), 

41(3)5);  
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2) tasks, execution of which may be delegated only in the cases stipulated by 

the law (Section 41(3), paragraphs 1-4);   

3) tasks, delegation of which is restricted by efficiency considerations only 

(Section 41(1)).  

Several questions arise in this context. First of all, can the first two groups of 

services be considered to be services at all in terms of their legal nature, since they 

are related to the basic functions of state administration? The concept of a service is 

not applicable to state administration tasks, transfer of which to third persons would 

completely change their content, for example, issues related to granting of 

citizenship. This criterion would not be applicable to the technical execution of 

processes, unless they are directly related to making of the respective decisions. 

Thereby, the nature of a public service in relation to execution of administration 

tasks and functions shall be legally acknowledged only in the cases when solving of 

issues related to these services cannot be considered to be the implementation of the 

state sovereign power, except for the instances provided for in laws. It should be 

noted that the said specific instances – usually, issuance of administrative acts, are 

certainly subjected to the public control. Taking into consideration that the issues of 

theoretical substantiation of qualification of public services are ignored in the legal 

doctrine of Latvia, assistance should be searched for in foreign experience. However, 

the harmonization process of the European Union laws has already reached the level, 

where it would not be appropriate to address the experience of any particular state 

and develop classification based on this experience any more. 

 

3. Identification and Distinction of Public Services 

Are the providers of public services really identifiable only with the public 

administration? As evidenced by Section 431 of the SASL, private persons can also 

provide services by performing tasks of public administration. However, the existing 

antipodal opinions of Latvian lawyers on the legal nature of administration decisions 

should be mentioned here. According to the opinion of lawyers of the Ministry of 

Environmental Protection and Regional Development (hereinafter referred to as the 

MEPRD), administration decisions are made only in the field of public laws, and 

provision of public services, if implemented in the field of private law, cannot be the 

subject of a delegation agreement [14]. Such an opinion shall be considered 

groundless because an administration decision is made regardless of the fact, 

whether the public service is provided by using means of public law or as a private 

law service. Legal consequences will be different as some decisions will be classified 

as individual or general administrative acts, whereas other – as administration 

decisions with an individual or a general effect, which are not subjected to the control 

of administrative courts. It should be noted that ensuring the provision of public 

services is a task of administration regardless of the laws selected for provision of 

the service.   

Another significant indication in relation to the definition of public services can 

be found in the case law of Latvia. The thesis “receipt of a service guaranteed by 
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the law” directly points at another feature of public services – the obligation to 

ensure availability of a public service is directly or indirectly determined in the 

regulatory framework [15]. Therefore, it can be concluded that public services are 

not just services that are provided by public or local government authorities 

(agencies) in order to ensure the needs of society – these are services, ensuring 

availability of which to society in a direct or indirect manner is an obligation 

determined in regulatory enactments of the public administration. So, a question 

arises – does the updated definition also covers the “paid services of authorities”, 

mentioned in the regulatory framework of Latvia? The answer to this question is 

positive provided that provision of these services is an obligation of the respective 

public person, stipulated in regulatory enactments. For example, an authority has an 

obligation to perform registration of specific persons, thereby granting certain type 

of rights to these persons. As a result, execution of this registration will constitute 

the public service. At the same time, the authority is able to process the information 

related to registration of these persons and create data samples, without prejudice to 

the interests of these persons. Thus, the public service could also be a “paid service” 

of an authority at the same time, provided that provision of this service is a public 

obligation of this authority.  At the same time, a “paid service” of an authority, which 

is not related to provision of public services, for example, preparation of a data 

sample, shall not be considered to be a public service.  

Such a practice shall not be considered to be satisfactory, and corrections in the 

regulatory framework are required. First, the issue of what can serve as an object of 

paid or economic service shall be considered. If provision of a service is related to 

making of administration decisions in the field of public law, there is no basis for 

linking this public service to remuneration for the purpose of civil law, because the 

fee has the nature of a state fee. If the provision of a service within the competence 

of the public person takes place without making administration decisions in the field 

of public law and, at least theoretically, there is a possible private law analogue for 

such a service, this service shall be considered to be a public paid service. However, 

it should be mentioned that situations can occur when a fee for a public paid service 

is determined in the form of a duty. Such a situation can occur when the respective 

public person decides to organize availability of these services through public law, 

for example, providing for that consumers have no direct connection (contractual) 

to the providers of a service, however, the service is received through mediation of 

the public person, whereas the payment for this service is determined in the form of 

a duty. It cannot be denied that in the case of public persons of Latvia the issue on 

“simple” paid services, i.e., services that are derivatives of public paid services or 

generally available services provided by public persons for convenience of society, 

for example, reproduction of documents, is still unregulated. 
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4. Problems of Identification and Classification of Public Services in the 

European Union Context 

In the Latvian translation of the Treaty of Lisbon [16], the terms “services of 

general interest” and “services of general economic interest” are combined in a 

single concept – “public services”. In the national regulatory framework, the term 

“public services” is used to describe services provided by companies representing 

power industry, electronic communications, postal, railway transport, municipal 

waste and water management sector [17].  

This classification is not an original one, and these are “classic” regulated 

sectors also in the laws of the European Union. It should be noted that another term 

is traditionally used for describing these services in English – “public utility 

services”. As can be understood from the explanation provided by the European 

Commission [18], services of general interest represent the whole set of services in 

the laws of the European Union: services provided by the regulated sectors, 

manifestations of the state public power and non-economic services of general 

interest – social services, education, healthcare.  

According to examples included in another explanation by the European 

Commission, quite different activities can be considered to be the state prerogative 

– non-economic services of general interest [19]. 

 At the same time, the European Commission in its report “Services of general 

interest, including social services of general interest: a new European commitment” 

of 2007 indicates: “The question of how to distinguish between economic and non-

economic services has often been raised. The answer cannot be given a priori and 

requires a case-by-case analysis: the reality of these services is often specific and 

differs widely from one Member State to another, and indeed from one local 

authority to another; the ways in which they are provided are constantly evolving as 

a response to new economic, social and institutional developments, such as shift in 

consumer demands, technological change, the modernisation of public 

administrations and the devolution of responsibilities to the local level” [19]. This 

approach per se causes a problem in the theoretical classification of services, as it 

requires to relate assessment of each instance (causa) to the particular situation, but 

it does not provide theoretical instruments necessary for this assessment. Also, the 

exception included in Section 51(1) of the Treaty on European Union [20] (Section 

45 of the former ECT) concerning implementation of the state power provides a 

rather uncertain reference point as it can be concluded from the previously 

mentioned examples.   

 An additional problem in using unified terminology is created by explanations 

provided in “White Paper on services of general interest” of 2004 by the European 

Commission, because the following is written about the term “public services” in the 

appendix thereto: “The terms “service of general interest” and “service of general 

economic interest” must not be confused with the term „public service”. This term 

is less precise. It can have different meanings and can therefore lead to confusion. 

The term sometimes refers to the fact that a service is offered to the general public, 
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it sometimes highlights that a service has been assigned a specific role in the public 

interest, and it sometimes refers to the ownership or status of the entity providing 

the service” [21]. The European Commission uses this thesis, which can be agreed 

with in this particular context, to substantiate not using this term in its explanation. 
However, the highlighted issues indicate that legally correct criteria for identification 

of public services are required.  

 

5. Proposals for Clarification of Terminology Used in the Field of Public 

Services 

Introduction of public services and research of issues related to public services 

in Latvia is the focus of the MEPRD. After becoming acquainted with the publicly 

available materials, it can be concluded that attempts to define and classify public 

services have been made only in some of the documents developed upon the order 

of the MEPRD [22]. These issues are not addressed at all in the “Concept on 

Improvement of the Public Services System” [23], approved with Order No. 58 of 

the Cabinet of Ministers of 19.02.2015. Consequently, it is impossible to establish 

the origin of legal definitions of public services included in Section 1 of the draft 

law “On Public Services” and the doctrinal substantiation of the approach used. To 

a limited extent, the supporting documents of the public services development 

policy, developed upon the order of the MEPRD, can be considered as such a source, 

especially, Appendix No. 2 “Guidelines for Defining and Describing Services” [24] 

of the recommended model for provision of public services, which already includes 

the “final product”, which is directly copied without further explanations also in the 

draft law “On Public Services”.   

It can be concluded from the information included in the regulatory framework 

of the draft law and the guidelines that public services are defined using an approach, 

which can be described as economy science-based, i.e., a public service is 

understood to include all activities performed by the public administration, the 

recipient of which can be a natural person. This is demonstrated by offered 

explanations of the term “service”, for example, it is noted that a service (or authority 

service) is any type of service, provision of which is ensured by an authority, 

however, the concept of a public service includes the administration service and the 

economic service [24]. It should be noted that the summary of results of the state 

implemented public services assessment and classification, drafted in 2012, also 

includes a definition of a public service (also included in the materials of service 

analysis of all ministries), which is incorporated in the draft law in a rather reduced 

version (Section 1(2)).  It is indicated in this summary that: “Public service is a 

material or non-material direct benefit (incl. granting rights and ensuring 

fulfilment of obligation towards the state or local government), which is provided 

by the public administration to a natural person in a form of a general benefit 

service, administration (individual) service or economic service. A public service 

can be provided also by a natural person on the basis of authorization issued by the 

public administration” [25]. 
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In general, the proposed definition abstractly describes possible legal relations 

and corresponds to the modern understanding of public services. However, the 

inclusion of the so-called “economic services” in the concept of public services is 

not sufficiently substantiated. When formulating the idea of modern public services, 

E. Forsthoff held a view that the public administration acts as a subject, which 

provides services, because, in the modern world, a city dweller (unlike a rural 

resident) is unable to be self-sufficient, therefore, social needs arise, which can be 

satisfied through the public administration organizing systems necessary for living 

[26]. Basically, social needs are of particular importance because the major part of 

modern public administration activities is addressed to fulfilment of these needs. 

Economic services are not aimed at fulfilment of social needs; instead, they are a 

subordinated form of using functional assets or public property possessed by public 

persons, and the purpose of this form is a more efficient use of these assets. At the 

same time, if the economic service ensures more efficient use of functional assets 

and is also focused on fulfilment of society needs (general or individual) at the same 

time, it cannot be denied that this service is of public nature.  

 

6. Conclusions 

Taking into consideration that no theoretical basis for distinction and 

classification of public services has been developed in Latvia so far, a broader 

discussion of this issue is required. Such a discussion, which would result in creating 

unified terminology and establishing appropriate legal doctrines in the regulatory 

framework, is required in order to arrange the national regulatory framework, 

provide support to adopters of laws and to avoid a situation, where Latvia would 

suffer adverse consequences in relation to failure to comply with the requirements 

of the European Union due to violations related to granting and subsidization of 

public services. The classification and terminology of public services offered in the 

regulatory framework and other documents of the European Union are aimed at 

implementation of the common economic policies. Therefore, it is difficult to use 

them for legal classification of public services for the needs of administrative law. 

At the same time, development of theoretical substantiation for classification and 

terminology of public services at the national level is not useful, if the result obtained 

is not compatible with the regulatory framework included in documents of the 

European Union and understanding of these doctrines. 

In the case of public services, three basic instances can be observed, where a 

person can be directly or indirectly considered to be the recipient of a public service: 

a) implementation of the state public power within the framework of an 

administrative process aimed at fulfilment of the needs of an individual – “public 

administration services”; 

b) receiving services provided by public service companies – “regulated 

public services”; 
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c) receiving other services, ensuring availability of which to society in a direct 

or indirect manner is an obligation determined in regulatory enactments of the public 

administration – “public services of general interest”. 
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Abstract. The subject of the present report is to analyze certain significant decisions of the 

Court of the European Union on references for preliminary ruling on the application of Art. 

8, paragraph 1 of Regulation (EU) 1215/2012 corresponding to Art. 6, paragraph 1 of 

Regulation (EC) 44/2001. The resolutions of the Court of Justice of the European Union 

quoted and discussed herein clarify and specify the criteria and conditions under which it 

would be permissible to attract a person in the capacity of defendant in a Member State in 

which it has no residence, if that person is one of a number of defendants domiciled  in various 

Member States of the European Union provided the claims are so closely connected that it is 

expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments 

resulting from separate proceedings. 
Keywords: Regulation (EU) 1215/2012, Regulation (EC) 44/2001, Art. 8, item 1, Art. 6, item 

1, Court of the European Union, defendant, case law, reference for preliminary hearing, 
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1. Въведение 

С цел подобряване достъпа до правосъдие и избягване създаването на 

противоречива практика на националните съдилища6 вторичното право на 

Европейския съюз („ЕС“), чрез Регламент (ЕС) 1215/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, 

признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски 

дела („Регламент 1215/2012“), урежда възможността лица, които са с 

местоживеене в една държава-членка да бъдат привлечени в качеството на 

ответници пред компетентната съдебна институция на друга държава-членка. 

Тази възможност е в отклонение от общия принцип, че искове срещу лица с 

местоживеене в една държава-членка трябва да бъдат предявявани в същата 

държава-членка7.    

Считано от 10.01.2015 г.8 Регламент 1215/2012 г. започва да се прилага, с 

което се отменя регламентиращия същата правна материя Регламент (ЕС) 

                                                 
6 Съображения 3 и 21 от Преамбюла на Регламент 1215/2012. 
7 Чл. 2, пар. 2 от Регламент 1215/2012. 
8 Чл. 81 от Регламент 1215/2012. 

mailto:bilinic@yahoo.com


508 

 

44/2001 г. на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, 

признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски 

дела („Регламент 44/2001“). Въпреки отмяната на Регламент 44/2001, 

съдебната практика на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък 

„Съда“), издадена по време на действието му остава правно релевантна9 за 

материята, която урежда Регламент 1215/2012 и в частност чл. 8, т. 1 от същия. 

Поради това тя е от значение за темата на настоящия доклад и ще бъде 

обсъдена в следващите страници.  

Настоящият доклад има за задача да анализира някои значими решения на 

Съда по преюдициални запитвания относно прилагането на чл. 8, т. 1 от 

Регламент 1215/2012, съответстващ на чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001 

Регламент 1215/2012. В цитираните по-долу решения на Съда са изведени, 

критериите и условията, при които е допустимо привличането на лице в 

качеството на ответник в държава-членка, в която то няма местожителство, ако 

това лице е един от множество ответници, които имат местоживеене 

(седалище) в различни държави-членки на Европейския съюз и исковете са в 

такава тясна връзка, че е целесъобразно те да бъдат разгледани и решени 

заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, 

постановени в отделни производства.  

 

2. Съдебна практика по чл. 8, т. 1 от Регламент 1215/2012 и чл. 6, т. 1 от 

Регламент 44/2001 

Съгласно чл. 8, т. 1 от Регламент 1215/2012 (съответстващ на чл. 6, т. 1 от 

Регламент 44/2001): „Срещу лице с местоживеене в държава членка може 

също така да бъде предявен иск, когато то е един от множество ответници, 

в съдилищата по местоживеенето на всеки от тях, при условие че исковете 

са в такава тясна връзка, че е целесъобразно те да бъдат разгледани и решени 

заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си съдебни решения, 

постановени в отделни производства“. 

С оглед бързина на съдопроизводството, подобряване на достъпа до 

правосъдие и избягване на противоречиви решения на съдебни органи от 

различни държави-членки на ЕС по производства [1], които са в тясна връзка, 

законодателството на ЕС предоставя правната възможност на ищец, който има 

отделни искове срещу няколко ответника, които имат местоживеене в 

различни държави-членки и които искове счита че са в тясна връзка по между 

си, да ги заведе срещу всички ответници пред компетентния съд по 

местоживеенето на единия от тях.  

Тази правна възможност създава удобство и ползва главно ищеца и би 

могла да създаде значителни неудобства за ответника, който е принуден да се 

защитава в юрисдикция, която не познава и да прави по-големи разноски във 

                                                 
9 Чл. 80 от Регламент 1215/2012. 
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връзка със защитата си. За това е важно да бъдат уточнени условията, при 

които могат да намерят приложение диспозициите на чл. 8, т. 1 от Регламент 

1215/2012, съответно чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001. Цитираната по-долу 

съдебна практика на Съда е издадена преди влизането на Регламент 1215/2012 

в сила и за това в нея се обсъжда приложението на чл. 6, т. 1 от Регламент 

44/2001, но както споменахме по-горе тя е напълно валидна относно 

приложението на чл. 8, т. 1 от Регламент 1215/2012. 

2.1. Решение С-539/03 на Съда [2] 

Съгласно диспозитива на Решение C-539/03 на Съда, член 6, т. 1 от 

Регламент 44/2001 трябва да се тълкува в смисъл, че той не се прилага в 

европейски производства за нарушаване на патент, включващи няколко 

дружества, установени в различни държави-членки, по отношение на деяния, 

извършени в една или повече от тези държави, дори когато тези дружества, 

които принадлежат към една и съща група, може да са действали по идентичен 

или сходен начин, в съответствие с общата политика, разработена от един от 

тях. 

Съгласно мотивите на цитираното решение: 

1. В решението по дело 189/87 Kalfelis [1988] ECR 5565, параграф 12, 

Съдът е приел, че за да се приложи член 6, т. 1 от Регламент 44/2001  между 

различните искове, подадени от един и същ ищец срещу няколко различни 

ответника, трябва да съществува връзка от такъв вид, че е 

целесъобразно да исковете да бъдат разгледани заедно, за да се избегне 

рискът от противоречащи си съдебни решения в отделни производства 

(параграф 20 от Решението); 

2. Не е важна само възможността от постановяване на различни съдебни 

решения, но тази възможност трябва да е налична при еднакви правни 

основания и факти (параграф 26 от Решението); 

3. Не може да се направи извод за еднакви фактически обстоятелства, тъй 

като ответниците са различни и нарушенията, за които са обвинени и които 

са извършени в различни държави, не са еднакви (параграф 27 от 

Решението); 

4. Понеже правните обстоятелства не са същите и следователно няма 

риск от противоречиви решения (параграф 35 от Решението). 

Извод: Съдът не допуска приложение на чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001, 

когато твърдените нарушения са извършени от: (i) различни ответници; 

(ii) в различни държави; (iii) и фактическите и правните обстоятелства, 

касаещи твърдените нарушения, са различни. При кумулативното наличие 

на тези три предпоставки Съдът счита, че не е допустимо приложението 

на чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001. 

2.2. Решение С-103/05 на Съда [3] 

Съгласно диспозитива на Решение С-103/05, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001  трябва да бъде тълкуван в смисъл, че (в случай като този в главното 

производство) тази разпоредба може да се разчита в контекста на иск, предявен 
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в държава-членка срещу ответник местоживеене в тази държава и ответник с 

местоживеене в друга държава-членка, дори когато това действие се разглежда 

в рамките на национална разпоредба като недопустимо от времето, когато 

е подадена във връзка с първия ответник. 

Съгласно мотивите на цитираното решение: 

1. Член 6, т. 1 не може да се тълкува по такъв начин, че да се направи 

прилагането му да зависи от действието на вътрешното законодателство 

(параграф 30 от Решението); 

2. Член 6, т. 1 не може да се тълкува по такъв начин, че да се даде 

възможност на ищеца да предяви иск срещу множество ответници с 

единствената цел за премахване на един от тях от компетентността на 

съдилищата на държавата-членка, в която ответникът има местоживеене 

(параграф 32 от Решението). 

Извод: Вътрешното законодателство не може да влияе върху 

приложението на чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001. Във всички случаи, не е 

допустимо прилагането на чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001 с единствената 

цел да се премахне един от ответниците от компетентността на 

съдилищата на държавата-членка, в която същият има местоживеене. 

2.3. Решение С-98/06 на Съда [4] 

Съгласно т. 1 от диспозитива на Решение С-103/05, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001  „трябва да се тълкува в смисъл, според който фактът, че предявените 

срещу множество ответници искове имат различни правни основания, не е 

пречка за прилагането на тази разпоредба.“ 

Съгласно т. 2 от диспозитива на Решение С-103/05, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001 „се прилага, когато исковете срещу различните ответници са свързани 

при предявяването им, с други думи, когато е целесъобразно те да бъдат 

разгледани и решени заедно, за да се избегне рискът от противоречащи си 

съдебни решения, постановени в отделни производства, без да е необходимо 

освен това да се установява отделно, че исковете не са предявени с 

единствената цел един от ответниците да бъде изключен от компетентността 

на съдилищата на държавата-членка, където се намира местоживеенето му.“ 

Съгласно мотивите на цитираното решение: 

1. От текста на член 6, точка 1 от Регламент 44/2001 не следва, че 

идентичността на правните основания на предявените срещу различните 

ответници искове е част от условията, предвидени за прилагането на тази 

разпоредба (параграф 38 от Решението); 

2. Съдът вече е имал случай да уточни, че за да се смятат съдебните 

решения за противоречиви, не е достатъчно да съществува различие в 

решението на спора, но е необходимо и това различие да се вписва в рамките 

на същите фактически и правни обстоятелства (параграф 40 от Решението); 

Извод: Наличието на различни правни основания по исковете срещу 

различните ответници не е пречка за прилагането на член 6, точка 1 от 

Регламент 44/2001. Пречка за прилагането му е различие във фактическите 
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и правните обстоятелства, които са относими към различните искове 

(предвид Решение С-539/03). 

2.4. Решение С-145/10 на Съда [5] 

Съгласно т. 1 от диспозитива на Решение С-145/10, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001 „трябва да се тълкува в смисъл, според който само фактът, че исковете, 

предявени срещу множество ответници за по същество идентични нарушения 

на авторското право, почиват на различни в отделните държави членки 

национални правни основания, не е пречка за прилагането на тази разпоредба. 

Националната юрисдикция, с оглед на всички обстоятелства по преписката, 

следва да прецени дали съществува риск от противоречащи си съдебни 

решения, ако исковете се разглеждат в отделни производства.“ 

В мотивите на цитираното решение Съдът повтаря мотивите по цитираните 

по-горе решения и стига до извода, че националната юрисдикция, с оглед на 

всички обстоятелства по преписката, следва да прецени дали съществува 

риск от противоречащи си съдебни решения, ако исковете се разглеждат 

в отделни производства. 

Извод: Наличието или липсата на риск от противоречащи си съдебни 

решения, а също така и наличието или липсата на тясна връзка между 

исковете срещу различните ответници се преценява в случая от съдът, пред 

който е заведена исковата молба.  

2.5. Решение С-616/10 на Съда [6] 

Съгласно т. 1 от диспозитива на Решение С-616/10, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001  „трябва да се тълкува в смисъл, че в случай, при който от две или 

повече установени в различни държави-членки дружества се търси поотделно 

отговорност в рамките на висящо производство пред съд на една от тези 

държави членки за нарушение на една и съща национална част на даден 

европейски патент, който е в сила в друга държава-членка — поради това че 

тези дружества са извършвали действия по отношение на един и същ продукт, 

за който са налице запазени права — може да се стигне до противоречащи си 

съдебни решения, постановени в отделни производства по смисъла на тази 

разпоредба. Запитващата юрисдикция следва да прецени наличието на 

такъв риск, като вземе предвид всички релевантни обстоятелства по 

делото.“ 

В мотивите на цитираното решение Съдът счита, че „Що се отнася до 

преценката за наличието на едни и същи обстоятелства, Съдът приема, от една 

страна, че не може да се приеме, че са налице едни и същи фактически 

обстоятелства, когато ответниците са различни и извършените в различните 

договарящи страни нарушения на патентното право, в които са обвинени, не 

са едни и същи. От друга страна, според Съда не може да приеме, че са 

налице едни и същи правни обстоятелства, когато няколко съдилища на 

различните договарящи страни са сезирани с искове за нарушаване на 

европейски патент, издаден във всяка от тези държави, и когато тези искове са 
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предявени срещу ответници с местоживеене в тези държави за деяния, за които 

се твърди, че са извършени на тяхна територия.“ (параграф 25 от Решението). 

Извод: Наличието или липсата на риск от противоречащи си съдебни 

решения, а също така и наличието или липсата на тясна връзка между 

исковете срещу различните ответници се преценява в случая от съда, пред 

който е заведена исковата молба.  

2.6. Решение С-645/11 на Съда [7] 

Съгласно т. 2 от диспозитива на Решение С-645/11, член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001 „трябва да се тълкува в смисъл, че съгласно тази разпоредба е налице 

тясна връзка между исковете, предявени срещу множество ответници с 

местоживеене на територията на други държави членки, когато при 

обстоятелства като тези в делото по главното производство последните се 

позовават на права на допълнително обезщетение, по отношение на които 

трябва да бъде постановено еднакво решение.“ 

В мотивите на цитираното решение Съдът счита, че „…всички претенции 

по различните искове обслужват един и същ интерес, тоест връщането на 

недължимо платената по погрешка сума.“ 

Извод: Когато искове са заведени срещу различни ответници, които имат 

местоживеене в различни държави-членки и тези искове обслужват един и 

същ интерес, е допустимо приложението на член 6, т. 1 от Регламент 

44/2001. 
 

3. Обобщение 

С цел предотвратяването на евентуална злоупотреба с правните 

възможности на ищеца да привлече ответник по иск срещу него извън 

юрисдикцията по неговото местоживеене, с което да затрудни 

осъществяването на защитата му и/или да му причини по-големи разходи за 

нея, Съдът прави тълкувания относно особеностите на приложението на чл. 8, 

т. 1 от Регламент 1215/2012, съответно чл. 6, т. 1 от Регламент 44/2001, в 

следните посоки: 

А) В полза на ищцеца приложението на чл. 8, т. 1 от Регламент 

1215/2012 е допустимо:  

 При наличието на различни правни основания за завеждане на 

различните искове срещу различните ответници; 

 В компетентността на съда, пред който е подаден иска (т.е. националния 

съд) е да направи преценката, дали има наличие или липса на риск от 

противоречащи си съдебни решения по предявените искове, а също така и 

наличие или липса на тясна връзка между исковете срещу различните 

отчетници; 

 Съгласно съображение 16 от Регламент 1215/2012 „Наред с 

местоживеенето на ответника следва да съществуват алтернативни основания 

за компетентност, които са основани на тясна връзка между съда и 

процесуалното действие или с оглед да се улесни доброто правораздаване.“; 
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 Когато заведените срещу различни ответници, които имат местоживеене 

в различни държави-членки и тези искове обслужват един и същ интерес.  

Б) В полза на ответника приложението на чл. 8, т. 1 от Регламент 

1215/2012 не е допустимо: 

 Когато искове са заведени в юрисдикцията на един срещу различни 

ответници, които имат местоживеене в различни държави и фактическите и 

правните обстоятелства, касаещи твърдените нарушения, са различни;   

 с единствената цел да се премахне един от ответниците от 

компетентността на съдилищата на държавата-членка, в която същият има 

местоживеене. 

С наличието на тясна връзка между съда и процесуалното действие следва 

да се гарантира правна сигурност и да се избягва възможността срещу 

ответника да бъде подаден иск в съд на държава-членка, която той не би 

могъл разумно да предвиди.  

Това е важно, особено при спорове относно извъндоговорни задължения 

(деликт), произтичащи от нарушения на правото на личен живот и на правата, 

свързани с личността, включително клеветата.  

В тежест на ищца е да докаже че фактическите и правните обстоятелства 

по иска срещу единия от ответниците са еднакви с тези по исковете срещу 

другия(те) ответник(ци).  

Ако ищецът не може да докаже идентичност между фактическите и 

правните обстоятелства, които засягат различните ответници, съдът, пред 

който е заведен иска, може да се направи извод, че целта на привличането на 

ответника извън юрисдикцията по местоживеенето му е извършено 

единствено с цел да се наруши общия принцип за компетентност на съда по 

местоживеенето на ответника. 
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Abstract. The subject of this report is to present a short analysis of the mistakes in the 

contemporary penal codes of Bulgaria concerning the lack of a precise legal definition of 

crimes against copyright & the issues in legal enforcement in the field of the defense of 

copyright according to the present criminal procedure law since the first legal definition of a 
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1. Въведение 

До средата на 90-те години България е един своеобразен „оазис“ за 

нарушителите на авторски права. В страната, особено след приватизацията, 

осигурила преминаването в частни ръце на множество държавни предприятия, 

някои от които разполагащи с високотехнологични за времето си 

производства,  процъфтява успешно бизнесът за производство и 

разпространение на „пиратски“ аудио и видео произведения. Под силния 

международен натиск, българският законодател предприема мерки за 

криминализиране на престъпното ползване на произведения, защитени от 

авторското право. Тази реакция срещу посегателствата върху авторските права 

е сравнително закъсняла и се случва през 1995 г., когато е създаден чл. 172а от 

Наказателния кодекс (НК) на Република България гласящ, че противоправното 

ползване на чужда интелектуална собственост, ако е извършено с търговска 

цел, представлява престъпление [1]. Бланкетният характер на нормата, 

използващ в непълен вид описателната дефиниция на чл. 3 от специалния 

граждански закон - Законът за авторски права и сродни права (ЗАПСП) в 

неговия тогавашен вариант, неясно очертаните хипотези, непрецизирането на 

предмета на престъплението, използването на нелегализирани термини, 

неизчерпателното описание на възможните изпълнителни деяния и др., водят 

до множество проблеми в съдебната практика [2] и се явяват сериозна пречка 

за правораздаването по такива случаи. 

mailto:llt@tu-sofia.bg
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След 1997 г. започва процедура по присъединяването на Република 

България към Европейския съюз (ЕС). Това е времето на множество промени 

в основни нормативни актове, с цел хармонизирането им с европейското 

законодателство и Наказателния кодекс не прави изключение. Предвид вече 

подписаното от българската държава в края на 1996 г. Споразумение за 

свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост 

(ТРИПС), е необходимо –  макар и формално –  стандартите в международен 

план да бъдат постигнати. Тези т. нар. "стандарти“ целят разширяване кръга 

на деянията, за които може да се търси наказателна отговорност. В чисто 

практически аспект, предприетите промени не водят до желания резултат, а 

именно – реализиране на наказателно преследване срещу по-широк кръг от 

лица. През 2005 г., с цел облекчаване работата на българските прокуратура и 

съд, се направи изменение в  Наказателният кодекс. Една от промените в него 

предвижда отпадането на наказателна отговорност и замяната й с 

административна такава за тези умишлени престъпления, за които е 

предвидено максимално наказание „лишаване от свобода“ за срок не по-голям 

от 3 /три/ години. Така под хипотезата на чл. 78а от НК попада и чл. 172а, 

касаещ именно нарушаването на авторските и сродни права. Извършената 

промяна поставя българското законодателство под минималния стандарт на 

ТРИПС, досежно криминализацията на такива престъпления и вида и размера 

на предвидените за тях наказания. 

Наред с това тези изменения водят до демотивация на органите на 

досъдебното производство да извършват действия по реализиране на 

наказателна отговорност срещу извършителите на деяния, попадащи в състава 

на чл. 172а от НК, като редките и епизодични наказателни дела срещу 

закононарушителите са конюнктурни и насочени – като цяло – срещу дребни 

нарушители и най-често завършват с освобождаване от наказателна 

отговорност по реда на чл. 78а. 

В периода 2002 г. – 2006 г. мониторингът върху родното законодателство 

от страна на различни европейски институции и международни организации 

отчита липса на адекватни законови мерки за противодействие от страна на 

държавата срещу широко практикуваното нарушаване на авторските и сродни 

права в страната. Срещу България са отправени редица предупреждения за 

необходимостта от спешни законодателни промени. Така, непосредствено 

преди приемането на България в ЕС, с цел хармонизиране на ЗАПСП с 

изискванията на европейските директиви (Директива №2001/29 и Директива 

№2004/48) се извършват още няколко промени в закона, а чл. 172а от НК е 

приет в сегашния му вид през 2006 г. 

 

2. Проблеми в досъдебното производство 

2.1. Правната регламентация 

 Въпреки изложеното по-горе, причините за неефективното наказателно 

преследване на нарушителите на авторските и сродни права в България нямат 
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само материалноправен характер и не се коренят само в непрецизната 

формулировка на чл. 172а от Наказателния кодекс. 

 Тук следва да се отчетат проблемите на правната регламентация на 

досъдебната фаза на разследването на престъпления от общ характер, сред 

които е и престъплението по чл. 172а от НК. Изложените по-нататък в статията 

проблеми произхождат до не малка степен от буквалното копиране на 

съветския наказателнопроцесуален кодекс и липсата на адекватни на 

съвременните обществени потребности промени в българското 

наказателнопроцесуално законодателство. 

 Българският наказателен процес е изцяло заимстван и на моменти 

дословно преведен от съветския кодекс. Този процесуален закон въвежда 

тежка формална процедура, изискваща спазването на множество непознати за 

западните наказателнопроцесуални системи формалности, за да може да се 

стигне до наказване на престъпника. 

 Вече близо десет години в страната ни действа нов 

наказателнопроцесуален кодекс (НПК), който е поредният нормативен акт, 

отчетен пред европейските ни партньори като отдалечаващ ни от тоталитарния 

строй и приближаващ ни към европейските ценности и достижения. Но на 

практика нещата са по-различни. Към момента действащият български 

посткомунистически НПК от 2005 г., съобразявайки се с европейските 

препоръки, продължава положителната тенденция на засилване съдебния 

контрол в досъдебната фаза. Успоредно с това не просто е запазена, а дори е и 

доразвита характерната за създадения по съветски модел негов предшественик 

претрупаност на процедурата, която, вместо да бъде постепенно отхвърляна, 

се защитава като достижение на родната наказателнопроцесуална традиция. 

 

2.2. Събиране на доказателства 

Досъдебно производство у нас се провежда при всички престъпления от 

общ характер. Това са тези инкриминирани деяния, инициативата за наказване 

на които идва от самата държава, независимо от желанието на пострадалия от 

престъплението гражданин. Основната цел на досъдебната фаза на 

наказателното производство е чрез разследване, провеждано от разследващ 

орган (най-често разследващ полицай, а в специални текстове на закона и 

следовател), под контрола и ръководството на прокурора да се съберат 

необходимите за доказателства за съпричастността на конкретно лице в 

авторството на престъпното деяние, за да повдигне прокурорът съответно 

обвинение пред съда. Съдът от своя страна е длъжен да проведе собствено 

ново разследване, но вече в съдебната фаза на наказателното производство, с 

което да провери доказателствата, събрани чрез разследването под 

ръководството на прокурора, да събере непосредствено наново други, 

допълнителни или изцяло нови, за да може да прецени дали подсъдимият е 

виновен и ако да, какво по вид, тежест и размер наказание да му наложи. За да 
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бъде осъдено едно лице, е необходимо съдът да е установил вината му по 

несъмнен и категоричен начин. 

Съгласно разпоредбите на сега действащото българско процесуално 

законодателство за разследване на престъпления, в процедурата по търсене на 

наказателна отговорност, досъдебното производство има подготвителен 

характер. Казано по друг начин, целта на досъдебната фаза е да подготви 

делото за внасяне в съда, където да се развие същинският наказателен процес 

в условията на състезателност и равенство на страните, публичност и 

непосредственост. Органите на досъдебната фаза са ограничени в събирането 

на доказателства, в т.ч. дори и посредством регламентиране на преклузивни 

срокове за това. Сроковете могат да бъдат удължавани, но след санкции на 

горестоящи прокурори и при спазване на дадени правила. Гарантиращо 

срочността на разследването е даденото на обвиняемия право, след изтичане 

на определено време да поиска приключване на разследването срещу него, с 

което делото му или да влезе в основната (съдебна) фаза, или да се прекрати. 

Събраните извън тези срокове или в нарушение на законовите предписания 

доказателства не се считат за валидни. Въпреки подготвителния характер на 

досъдебната фаза, която предполага и някаква оперативност, нейната 

регламентация е изцяло подчинена на спазването на тежка процедура при 

извършване на всяко процесуално-следствено действие. 

 

2.3. Ролята на поемните лица 

Преработеният спрямо актуалните европейски тенденции в 

правоохраняването и правораздаването български наказателен процес все още 

изисква от държавните органи извършването на множество действия по 

разследване за събиране на доказателства, в т. ч. и такива, които не се 

осъществяват принудително, винаги да става в присъствието на т.нар. „поемни 

лица“ – двама незаинтересувани от разследването представители на 

обществото, чиято задача е да следят за законността на действията на 

представителите на институтите за държавна принуда. Вероятно отправната 

точка на разсъждение при оставянето на този текст в закона е, че чрез него се 

дават гаранции за реализиране на правото на защита срещу държавните органи 

на лицето, чиито права се ограничават в рамките на наказателния процес, за 

които може да се допусне, че – при липса на такава защита от страна на 

обществото чрез произволно поканени негови представители – биха 

злоупотребили с властническите си правомощия. Да се намерят обаче 

граждани, които да отделят часове от времето си в забързаното ежедневие за 

присъствие и наблюдаване на продължителни процесуално-следствени 

действия като претърсване или оглед, е изключително трудно, и забавя 

работата по разследване на престъплението, а оттам и по работа по т. нар. 

„гореща следа“. Трябва да се вземе предвид и фактът, че ролята на поемните 

лица в наказателното производство не се изчерпва с присъствието им на тези 

действия. По искане на страните в процеса, те се изслушват в съдебната част, 
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а в последните години се налага практиката последните да бъдат задължително 

разпитвани в досъдебната фаза, като показанията им служат най-често в 

подкрепа на обвинението или за скриване на определени пороци на 

процедурата по събиране на доказателствата. Когато последното се разкрие 

при последващ съдебен разпит на поемните лица, събраните доказателства 

следва да се изключат като манипулирани. 

В Европа, като правило, регламентиран по подобен начин институт няма. 

Според немския наказателнопроцесуален кодекс [3], при претърсване на 

помещение, което се прави без присъствието на съдия или прокурор, за 

свидетели на действията на полицията се привличат едно или две външни на 

разследването лица, но само когато е възможно, а и нарушаването на това 

правило не води автоматично до невалидност на събраните доказателства. 

Институтът на поемните лица е заменен с обикновеното филмиране на всяко 

действие по разследване от началото до края. 

 

2.4. Формално поставяне на началото на процеса и дублиране на 

действията при снемане на показания 

Друга съществена разлика между модерните европейски 

наказателноправни системи и действащият, т. нар. „нов“, но не и адекватен за 

времето си и отговарящ на обществените потребности, български 

наказателнопроцесуален закон, е характерното за нашето право формално 

поставяне от прокурора начало на процеса по събиране на годни за осъждане 

доказателства. Това се прави, дори и при положение, че преди това вече има 

извършени действия от други държавни органи в кръга на тяхната 

компетентност, като например приемане на заявителски материал от 

полицейски орган. По този начин, всички извършени от който и да е държавен 

орган действия не могат да послужат за нищо друго, освен да убедят 

прокурора, че има достатъчно основания да постави въпросното формално 

начало, след което всичко започва отначало. Това само по себе си води до 

повтаряне на едни и същи по съществото си действия по няколко пъти в 

досъдебната фаза на процеса. Свидетелят на някаква случка например се вика 

в различни "качества" няколко пъти в полицията, където му се снемат първо 

"обяснения", а после "показания", за едни и същи факти, защото "обясненията" 

не са "годни" доказателства, макар и да са взети от служител на МВР, най-

често оперативен работник, в качеството му на разследващ орган, такива са 

само "показанията", взети от друг служител на същото това МВР, имащ 

качество на разследващ полицай. 

В практиката, след образуване на дело, разследващият полицай често 

делегира свои правомощия по извършване действия по разследването именно 

на оперативния работник, вече веднъж снел обяснението на свидетеля във 

фазата на проверката, т.е. преди прокурорът формално да обяви началото на 

наказателното преследване. Така, де факто, служител на същата длъжност, а в 

множеството от случаите буквално един и същ човек, извършва абсолютно 
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еднакви, повтарящи се действия с един и същ свидетел, като промяната е 

единствено в наименованието на изготвения документ – от „сведение“, този 

документ бива преименуван в „разпит“. 

Вещото лице от своя страна веднъж прави "експертна справка", която 

после трябва да извърши повторно, по-точно да преименува вече като 

"експертиза". Изключение от това правило са единствено действията при т. 

нар. неотложност, обикновено когато достатъчното данни за извършеното 

престъпление, което трябва да се разследва, са очевидни – например 

откриването на труп на паважа с явни белези от насилие, непосредствено 

задържане на извършителя на престъплението и др. В такива случаи 

събирането на годни за осъждане доказателства започва веднага. По-нататък 

прокурорът, за да обвини някого пред съда, е задължен вследствие на 

проведено пълно разследване да има на разположение всички доказателства, 

за да приеме т. нар. обективна истина (това, което се е случило в 

действителност) за вече разкрита.  

Това означава, че процесуалният закон, от една страна, се стреми 

посредством различни инструменти да ограничава прокурора и разследващите 

в подготвителната досъдебна фаза, вероятно преследвайки целта - да не се 

допуска воденето на необосновано и безконтролно дълго непублично 

разследване, характерно за минали периоди. От друга страна, се запазват 

наложените от времето завишени изисквания към крайния продукт, когато 

досъдебната фаза е имала определяща, а не подготвителна функция. 

Практиката показва, че вследствие на този несполучлив опит за 

провеждане на разследването посредством даване на водеща роля на 

прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, при наличието 

на дублиране на повечето от действията по разследването с цел публичност и 

съкращаване и ограничаване на сроковете за разследване с оглед бързина, 

досъдебната фаза не еволюира, нито по отношение на своята бързина, нито по 

отношение на своето качество. Дори напротив, поради прекомерните 

завишени изисквания към качеството на продукта й, досъдебната част на 

наказателното производство страда от многобройни процесуални пороци, 

които в крайна сметка водят до това, че много лица съумяват да избегнат 

понасянето на наказателна отговорност за своите криминални деяния. 

Цитираните рестрикции на възможностите на органите на досъдебното 

производство да събират доказателства биха били съвсем логични, ако 

съответно на въведения нов принцип за подготвителност на досъдебната фаза, 

доказателственият стандарт за прокурора за повдигане на обвинението е по-

нисък от съществуващия. 

 

2.5. Различия от германската и швейцарската наказателноправна система 

В родната правна доктрина е залегнало становището, че българският НПК 

е заимстван от немския. Ако се сравнят обаче сега действащите 

наказателнопроцесуални закони на България и Германия, ще проличи отново 
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и още по-ясно олекотената, не натоварена с излишни формалности, бърза и 

адекватна на нуждите на обществото, германска система на търсене на 

наказателна отговорност в досъдебната фаза на процеса – от една страна и 

тромавата, морално остаряла, безкрайно формална и усложнена от ненужни 

действия и лица българска подготвителна фаза на процеса – от друга. 

Съгласно германския наказателен процес за предаване на едно лице на съд 

на прокурора е необходимо "достатъчно основание за обвинение", което се 

разбира като от доказателствата да може да направи извод за виновността 

(респективно последващото осъждане) с висока степен на вероятност. За 

осъждане на германския съд е необходима по-висока степен на сигурност във 

виновността от тази, която е имал прокурорът, за да обвини. Основното 

правило е в резултат от анализа на доказателствата у съдията да не възниква 

разумно съмнение във виновността, докато в България всяко съмнение се 

тълкува в полза на обвинения. 

Друг пример относно тромавостта на българския наказателен процес и 

скоростта на процеса в модерните европейски държави е, че в Германия 

прокурорът може да повдигне дори устно обвинение пред съда при определени 

случаи, които предполагат бързина поради липса на сложност, а при 

писменото такова – съгласно Швейцарския наказателно-процесуален кодекс – 

се иска описанието на изнесените от прокурора факти да бъде „възможно най-

кратко“ [4], без правната им квалификация според прокурора (конкретен текст 

от закона, под който се подвежда описаното поведение на обвиняемия) да 

обвързва съда. Иначе казано, и да е сгрешил при посочването на конкретния 

текст от закона, който германският (респ. швейцарският) прокурор счита за 

нарушен от обвиняемия, това не може да повлияе негативно на изхода от 

процеса.  

В България, при грешка прокурора в правната квалификация, изходът от 

делото е почти винаги фатален за държавното обвинение и благоприятен за 

извършителя на престъпното деяние. Обвинението, независимо от това дали 

казусът представлява фактическа и правна сложност или не, е винаги не просто 

писмено, но възможно най-тежко и наситено с пълно и точно описание на 

всичко повече или по малко относимо към казуса. И се прави два пъти – един 

път на самата досъдебна фаза и втори път пред съда, като второто обвинение 

по своите параметри почти не може да се различава от първото. Ако в хода на 

разследването след първото обвинение се установят нови факти и/или се 

налага правната квалификация да се коригира към по-тежка, преди да се 

пристъпи към същинското обвинение пред съда, трябва да се предяви 

прецизно обвинение [5]. Констатираната непрецизност на прокурора в 

правната квалификация би могла да е основание за връщане на делото на 

досъдебната фаза, дори след като е минало разглеждане по същество на две 

съдебни инстанции, а погрешната правна квалификация - в определени 

хипотези да предопредели крайния изход на процеса с невъзможност за съда 

да постанови осъдителна присъда. Могат да се развият десетки подобни 
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примери, които да илюстрират защо наказателният процес в България е доста 

далеч от европейските стандарти. Недъзите на българския НПК и на 

ангажираните с прилагането му институции се отразяват в почти всеки 

мониторингов доклад на ЕС за България.  Прилагането му се състои в 

следването на една неадекватна на времето си, тежка и тромава процедура, 

изпълнена с множество грешки вследствие съблюдаването на прекалено 

многото формалности. Това води до един скъп наказателен процес, който в 

повечето случаи се оказва и неефективен. 

 

3. Изводи и заключение  

В заключение може да се каже, че диренето на наказателна отговорност за 

нарушаване на авторски права дълго остава латентен раздел от българското 

законодателство. Предвид честите изменения в законовите текстовете на чл. 

172а от НК и тромавите процедури по ангажиране на отговорност на 

престъпленията против авторските и сродни права обаче, често извършителите 

на тези деяния понасят само административна санкция или биват изцяло 

освободени от носенето на каквато и да е отговорност. 

Отчетлива е необходимостта в материален план на облекчаване на 

доказването на правото на авторство, въвеждане на способи за изчисляване на 

справедливи обезщетения (напр. медиация) и завишаване на санкциите като 

цяло. Определянето на наказанията трябва да се извършва в съответствие 

както с принципите и целите на наказанието, така и като се вземе предвид 

заплахата за обществените отношения, която те реално представляват.  

В процесуален план следва да се акцентира върху опростяване на 

процедурата по установяване нарушаване авторски права и навременно 

приключване на наказателните производства за подобен тип престъпления. 

Рамките на защита на авторското право зависят от наличието и 

ефективността на механизмите за прилагане на закона. Авторските права 

тепърва ще се развиват и разширяват в новата дигитална среда, при което 

следва да им се гарантира не само адекватна материалноправна, но и 

ефективна процесуалноправна защита. 
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1. Въведение 

Представеният доклад е част от изследване, провеждано през третата 

година на университетския проект „Идентификация и сравнителен анализ на 

видовете държавен и видовете либерален капитализъм (на основата на 

клъстерния анализ)“, Договор № НИД 1.11/2014 година. В предходният етап 

установихме следното: 

 Като цяло държавният капитализъм е предпочитана форма за 

развитието на капиталистическия начин на производство от местните 

елити през ХХ век. От дванадесет самобитни видове капитализъм 

осем са държавен капитализъм, три либерален капитализъм и един е 

междинен случай, тъй като в един период е държавен, а в друг – 

либерален капитализъм. 

 При някои от клъстерите държавният капитализъм е успешна форма 

за развитие. Така е например при клъстера „Япония“, при Първи 

„арабски“ клъстер, при Първи „източноевропейски“ клъстер, при 

mailto:k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg
mailto:naidenov@tu-sofia.bg
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Първи клъстер на развиващите се страни. Но при други клъстери 

развитието на капитализма не е успешно. Така е например при Втори 

“латиноамерикански” клъстер и при Втори клъстер на развиващите се 

страни. 

 Два от клъстерите на либералния капитализъм  можем да определим 

като клъстери от първия ешелон на капитализма. Такива са клъстерите 

„САЩ“ и Първи „западноевропейски“ клъстер. Третият клъстер - 

Първи „латиноамерикански“ клъстер, е от втория ешелон на 

капитализма. И трите клъстера имат успешно развитие. Трудно е да се 

прецени, доколко това е заслуга на вида капитализъм. Или основната 

причина е, че двата клъстера, като първо ешелонни, експлоатират 

огромни колониални територии. А третият се развива върху огромни 

девствени и с гигантски природни богатства територии. Причините за 

успешното развитие са много и е трудно да се от диференцира ролята 

на вида капитализъм за успехите в социално-икономическото 

развитие. 

 

2. Сравнителен анализ на динамиката на икономическите показатели 

на Първи „източноевропейски“ и Първи „латиноамерикански“ 

клъстери 

Причините да се спрем на тези два клъстера са следните. 

а) Първи „латиноамерикански“ клъстер е единственият от трите вида 

либерален капитализъм, който е от втория ешелон на капитализма. Съответно 

е съпоставим с различните видове държавен капитализъм, които всички са 

второешелонни или трето ешелонни. Освен това той е „широк“, „обемен“ 

клъстер. Тоест включва голям брой страни. (Виж Таблица 1) 

б) Първи „източноевропейски“ клъстер, от своя страна, е най-

представителен за основния вид държавен капитализъм – съветския държавен 

капитализъм. Той не е така „обемен“, „широк“ като първи 

„латиноамерикански“ клъстер. Включва неголям брой държави. За сметка на 

това негово „ядро“ е могъщия СССР. А това е държава, която е световна свръх 

сила редица десетилетия. 

в) Двата клъстера са приблизително с еднаква степен на развитост. 
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Таблица 1. Състав на Първи „източноевропейски“ клъстер и на Първи 

„латиноамерикански“ клъстер [1] 

Година Първи „източноевропейски“ 

клъстер 

Първи „латиноамерикански“ клъстер 

1900  3Д: Бразилия 

1905  2Д: Бразилия 

1910  3Л: Бразилия 

1915  2Д: Бразилия, Япония 

1920  3Л: Бразилия, Япония 

1925  2Л: Бразилия, България, Гватемала, 

Мексико, Хондурас, Япония 

1930 1Д: СССР 2Л: Бразилия, България, Гватемала, Куба, 

Мексико, Унгария, Финландия, Хондурас, 

Япония 

1935  2Л: Бразилия, България, Гватемала, 

Мексико, Хондурас 

1940 1Д: СССР 3Л: Бразилия, България, Еквадор, Куба, 

Мексико, Хондурас 

1945  1Л: Аржентина, Бразилия, Гватемала, 

Дания, Еквадор, Колумбия, Куба, 

Мексико, Перу, Хондурас, Чили 

1950 1Д: СССР 1Л: Боливия, Бразилия, Гватемала, 

Еквадор, Колумбия, Коста Рика, Куба, 

Мексико, Панама, Перу, Пуерто Рико, 

Хондурас 

1955 1Д: България, Полша, СССР 1Л: Боливия, Бразилия, Гватемала, 

Еквадор, Колумбия, Коста Рика, Мексико, 

Панама, Перу, Пуерто Рико, Салвадор, 

Хондурас, Япония 

1960 1Д: България, Полша, 

Северна Корея, СССР, 

Чехословакия 

1Л: Аржентина, Боливия, Бразилия, 

Гватемала, Гърция, Еквадор, Иран, 

Колумбия, Коста Рика, Мексико, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 

Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, 

Турция, Уругвай, Хондурас, Чили, 

Япония 

1965 1Д: България, Куба, Полша, 

Северна Корея, СССР, 

Чехословакия 

1Л: Аржентина, Боливия, Бразилия, 

Гватемала, Гърция, Доминиканска 

република, Еквадор, Иран, Испания, 

Колумбия, Коста Рика, Мексико, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 

Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, 

Турция, Уругвай, Хондурас, Чили 

1970 2Д: Полша, СССР, 

Чехословакия 

2Л: Аржентина, Боливия, Бразилия, 

Гватемала, Гърция, Доминиканска 

република, Еквадор, Ирландия, Испания, 

Колумбия, Коста Рика, Мексико, 



525 

 

Година Първи „източноевропейски“ 

клъстер 

Първи „латиноамерикански“ клъстер 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 

Португалия, Пуерто Рико, Салвадор, 

Турция, Уругвай, Хондурас, Чили 

1975 2Д: Полша, СССР, 

Чехословакия 

2Л: Аржентина, Бирма, Боливия, 

Бразилия, Гватемала, Гърция, 

Доминиканска република, Еквадор, 

Ирландия, Испания, Колумбия, Коста 

Рика, Мексико, Никарагуа, Панама, 

Парагвай, Перу, Португалия, Пуерто 

Рико, Салвадор, Турция, Уругвай, 

Хондурас 

1980 2Д: Полша, СССР, Унгария, 

Чехословакия 

1Л: Аржентина, Бирма, Боливия, 

Бразилия, Венецуела, Гватемала, Гърция, 

Доминиканска република, Египет, 

Еквадор, Заир, Испания, Йемен, Китай, 

Колумбия, Коста Рика, Мадагаскар, 

Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, 

Перу, Португалия, Пуерто Рико, 

Салвадор, Уругвай, Хондурас, Чили, 

ЮАР 

1985 2Д: СССР 1Л: Аржентина, Бирма, Боливия, 

Бразилия, Венецуела, Гватемала, 

Доминиканска република, Еквадор, Заир, 

Зимбабве, Иран, Испания, Камерун, 

Китай, Колумбия, Коста Рика, Мавриций, 

Мадагаскар, Малави, Мароко, Мексико, 

Панама, Парагвай, Перу, Португалия, 

Салвадор, Тайланд, Турция, Уругвай, 

Филипини, Хондурас, Чили, ЮАР, Южна 

Корея 

1990 1Д: Полша, Русия 1Л: Аржентина, Бенин, Боливия, 

Бразилия, Венецуела, Гватемала, 

Доминиканска република, Еквадор, Заир, 

Зимбабве, Иран, Камерун, Китай, 

Колумбия, Коста Рика, Мавриций, 

Мадагаскар, Малави, Мароко, Мексико, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 

Салвадор, Сирия, Тайланд, Турция, 

Уругвай, Филипини, Хондурас, Чили, 

Шри Ланка, ЮАР 

1995 4Д: Алжир, България, 

Кения, Русия 

 

2000 4Д: Чехия  

2005 3Д: Алжир, България, 

Виетнам, Йордания, 
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Година Първи „източноевропейски“ 

клъстер 

Първи „латиноамерикански“ клъстер 

Мароко, Монголия, Русия, 

Унгария, Чехия 

 

Каква е динамиката на икономическото развитие на Първи 

„източноевропейски“ клъстер и на Първи „латиноамерикански“ клъстер? 

 

 

2.1. Брутен вътрешен продукт на глава от населението 

През 1930 година, когато за пръв път има данни за Първи 

„източноевропейски“ клъстер, неговият Брутен вътрешен продукт на глава от 

населението е по-малък от този на Първи „латиноамерикански“ клъстер – 

1448,4 долара срещу 1746,1 долара (Виж Фиг. 1). Много бързо, обаче, Брутният 

вътрешен продукт на глава от населението на Първи „източноевропейски“ 

клъстер изпреварва този на Първи „латиноамерикански“ клъстер. През 1940 

година той е вече 2143,6 долара срещу 1395,6 долара. За 50 години – до 1990 

година икономическото развитие на Първи „източноевропейски“ клъстер е по-

успешно от това на Първи „латиноамерикански“ клъстер. През 80-те години и 

двата клъстера имат неуспешно развитие. БВП на глава от населението на 

Първи „източноевропейски“ клъстер спада от 6613,9 на 6446,1 долара. А на 

Първи „латиноамерикански“ клъстер от 4491,3 на 3561,7 долара. 

През деветдесетте години икономическото развитие на Първи 

„източноевропейски“ клъстер е крайно неустойчиво. Именно през този 

период става преход от съветски към корпоративен държавен капитализъм в 

бившите „социалистически“ страни. За съжаление липсват данни за 

икономическото развитие на  Първи „латиноамерикански“ клъстер. Така че не 

може да направим сравнителен анализ на динамиката на БВП на глава от 

населението за този период. 
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Фиг. 1. БВП на глава от населението 

 

 

2.2. Годишен темп на прираст на БВП 

През първата половина на ХХ век Първи „латиноамерикански“ клъстер 

има резки повишавания и понижавания на Годишен темп на прираст на БВП 

(Виж Фиг. 2). В този период за Първи „източноевропейски“ клъстер има данни 

единствено за 1930 година. За тази година годишният темп на прираст на БВП 

на Първи „източноевропейски“ клъстер е значително по-висок от този на 

Първи „латиноамерикански“ клъстер 5,8% срещу -0,9%. Но е приблизително 

еднакъв с няколкото най-високи стойности при Първи „латиноамерикански“ 

клъстер през първата половина на ХХ век. През втората половина на ХХ век, 

започвайки от много висока стойност 9,6% през 1950 година, годишният темп 

на прираст на БВП на Първи „източноевропейски“ клъстер намалява бързо, 

като през 1990 година достига отрицателна стойност от  -6,0%. След това до 

2005 година стойността му още по-бързо се увеличава и достига 5,3%. През 

втората половина на ХХ век годишният темп на прираст на БВП на Първи 

„латиноамерикански“ клъстер за разлика от първата половина е устойчив, с 

тенденция на понижаване. През 1950 година той е 5,8%. През 1990 година е 

3,0%. 
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Фиг. 2. Годишен темп на прираст на БВП 

 

2.3. Дял на БВП, разпределян от държавата 

През първата половина на ХХ век Първи „латиноамерикански“ клъстер 

има незначителни повишавания и понижавания на дела на БВП, разпределян 

от държавата (Виж Фиг. 3). Стойността му се колебае малко над 10%. В този 

период за Първи „източноевропейски“ клъстер има данни единствено за 1930 

и 1940 години. През 1930 година делът на БВП, разпределян от държавата, е 

65,6%. През 1940 година е 50,6%. Видна е качествената разлика между двата 

вида капитализъм. През втората половина на ХХ век – от 1950 до 1985 година 

и при двата клъстера има устойчиво повишаване на дела на БВП, разпределян 

от държавата. От 1985 година започва понижаване на този показател и при 

двата клъстера. При Първи „източноевропейски“ клъстер понижаването е 

скокообразно и значително. От 67,6% през 1985 година делът на БВП, 

разпределян от държавата, спада на 31,3% през 1995 година. След това се 

стабилизира на това ниво. Това рязко понижаване на този показател е свързано 

със започналата през този период трансформация на съветския държавен 

капитализъм в корпоративен държавен капитализъм. За съжаление, за Първи 

„латиноамерикански“ клъстер разполагаме с данни единствено до 1990 година. 

Така че не можем да кажем дали и при него започналото през 1985 година 

понижаване продължава и след това. 
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Фиг. 3. Дял на БВП, разпределян от държавата 

 

2.4. Безработица (в % от цялото население) 

Двата клъстера се различават съществено по динамиката на безработицата 

(в % от цялото население) (Виж Фиг. 4). За Първи „източноевропейски“ 

клъстер има данни от 1955 до 1980 година. В този период безработицата (в % 

от цялото население) е крайно ниска – почти с нулеви стойности. При Първи 

„латиноамерикански“ клъстер разполагаме с данни за значително по-дълъг 

период – от 1930 до 1990 години. През този период динамиката на 

безработицата (в % от цялото население) показва трайна тенденция на 

повишаване. Тя има един „пик“ през 1950 година, когато е 4,4%. Въпреки, че 

разгледана сама по себе си безработицата (в % от цялото население) на Първи 

„латиноамерикански“ клъстер не е висока, тя е многократно по-висока в 

сравнение с тази на Първи „източноевропейски“ клъстер. 
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Фиг. 4. Безработица (в % от цялото население) 

 

3. Заключение 

Икономическото развитие и на двата клъстера е сравнително успешно. В 

периода до 1985 година икономическият растеж на Първи 

„източноевропейски“ клъстер е по-висок, отколкото на Първи 

„латиноамерикански“ клъстер. След това икономическите показатели на 

Първи „източноевропейски“ клъстер се влошават в резултат на започналата 

трансформация от съветски към корпоративен държавен капитализъм. От 

началото на новия XXI век, те отново се стабилизират и Първи 

„източноевропейски“ клъстер започва да изпреварва, макар и не съществено 

по своето икономическото развитие Първи „латиноамерикански“ клъстер. И 

двата вида капитализъм – либералният и държавният, създават добри 

възможности за развитието на икономиката на страните, влизащи в двата 

клъстера. 
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СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СИЛА ИЛИ СИГУРНОСТ ЧРЕЗ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 

SECURITY BY POWER OR SECURITY BY INTEGRATION 
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 E-mail: smichev@abv.bg  

 
Abstract. In the report is analysed the model of national and international security. The 

dominated model of security by power is not adequate at present. An important feature of the 

postmodern model of  security is the change of paradigm – from security by power  to security 

by integration. In the report are given proofs that it is necessary to create security’s strategy 

and politic that can fast move from security by integration to security by power. 

Keywords: security, model, model of security, security by power, security by integration. 

 

1. Въведение 

Заглавието очевидно изразява една дилема, пред която са изправени 

изследователи, политици и държавници, които осъзнават, че параметрите на 

сигурността и на средата за сигурност очевидно се променят. 

Това, което днес определяме като сигурност, столетия наред се разбира 

като способност за отразяване на агресия. Затвореното в себе си общество 

очаква и намира причините за своята нестабилност отвън. Войната е крайната 

еманация на този външен сблъсък. Двете световни войни, включително и 

Студената война, са ярък пример за господстващия доскоро модел на 

сигурността. Напълно споделяме определението на подобен модел като 

„сигурност чрез сила“. Георги Стефанов дава подробна интерпретация на 

съдържанието на това понятие [5]. 

Още по-важно е да се подчертае, че моделът, по който се изграждаха 

системите за национална и международна сигурност, се оказва все по-

несполучлив. Новото разбиране за сигурността е въпрос и на манталитетна 

промяна, която се извършва изключително трудно. 

 

2. Моделът „сигурност чрез сила“ 

Моделът „сигурност чрез сила“ може да се види като изцяло разгърнат в 

модерните общества. Модерното общество се ражда в мъчителни сблъсъци, а 

не по предварително начертана схема, но именно затова то е самоизграждащ 

се проект, най-вече в Западна Европа. В останалите части на света модерното 

общество може да бъде успешно пренесено, но от хора, които носят „новото 

време“ като манталитет и дух, или да  се  самозароди  поради  очевидното 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2z6KKvunLAhXMIJoKHfN1BXMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unibit.bg%2Fen&usg=AFQjCNG9iu2O5h0B_2hQ38AfMC42TnbHvg&bvm=bv.118353311,d.bGs
mailto:smichev@abv.bg
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фиаск на  традиционното  общество.  Днес противопоставянето на модерно 

и традиционно се осмисля по-скоро като противопоставяне Север - Юг, не в 

географския смисъл на тези понятия. Тази опозиция обаче е белязана от 

трансформацията на Севера, от промените в модерното общество, което се 

развива, а не противостои просто на традиционното. 

Модерните форми на живот са не само новопоявяващи се. Те са 

принципно различни от всички други форми на живеене във всички кътчета 

на планетата. Те се налагат постепенно като образец, защото могат да бъдат 

определени като по-хуманни (тази теза може да бъде оспорена) и защото със 

сигурност са по-ефективни. 

По сполучливия израз на Макс Вебер става дума за „духа на 

капитализма“, който може да се открие навсякъде, включително и в една нова 

етика. Според Вебер модерността е възможна само при господството не просто 

на прагматизма и ефективността, но по-общо казано, на един тотален 

рационализъм [1, 1993]. 

Модерните общества и държави при своето възникване и утвърждаване 

не представляват едно хармонично цивилизационно цяло. Едни от най-

кръвопролитните сблъсъци в човешката история са именно между тях – за 

колонии и ресурси, за сфери на влияние, за пазари. В този смисъл 

рационализирането на света, характерно за модерността, не трябва да се 

разбира като победа на разума над интереса и стремежа за печалба. Тъкмо 

напротив, рационализирането на света е в разбирането на водещата роля 

на интереса и създаването, от една страна, на условия за неговото 

реализиране, а от друга, на рамки, за да се удържи разрушителната му сила. 

Модерното общество в своето развитие е натрупало противоречия, които чакат 

разрешаването си по начин, който трябва да се изобрети. Екзистенциалният 

модус поражда ситуация на тревожност, че това не се случва. Човечеството се 

изправи пред необходимостта да ревизира една от най-устойчивите нагласи, а 

именно тази за своята безсмъртност и неунищожимост. Разбирането, че ние 

можем да бъдем причина за унищожението си, промени много радикално 

цялото светоусещане на милиони хора. Надвисналата заплаха от ядрено 

самоунищожение постави на дневен ред фундаменталния въпрос може ли да 

се гарантира сигурност чрез военна мощ. Може ли да се използват гигантските 

арсенали и какво би станало след това. Да не говорим за синдромите, които 

получиха великите ядрени държави при опита им да водят войни в 

променените условия. 

Големият въпрос е имаме ли нов модел и нов алгоритъм за постигане на 

сигурност. Ако човечеството имаше печелившите ходове при постмодерните 

кризи и конфликти по принцип, независимо от конкретните им форми на 

проявление, бихме имали основание да говорим за погрешни ходове и за 

обречена политика. Може би по-вярна е констатацията, че и в световен, и в 

регионален мащаб се действа по-скоро по метода на пробите и грешките, а 

това е доста далече дори от един класически рационален подход.  
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Основните предизвикателства, рискове и заплахи в сферата на 

сигурността се намират в противоречието между процеса на глобализация и 

процеса на партикуларизация на света. Диференциацията, фрагментацията, 

разкъсването на връзките, дезинтеграцията, изолационизмът – всичко това 

обозначаваме като партикуларизация, за да изведем общото между тях. 

Процесът на глобализация не бива да се разглежда като създаване на условия 

за постигане на един справедлив, солидарен и хармонично развит свят. 

Разслоението между бедни и богати, развити и развиващи се добива по-голямо 

ускорение и е сред най-сериозните фактори на нестабилност и конфликти.  

В условията на глобализация се появяват и така наречените виртуални 

етнически общности: “Виртуалните етнически общности, резултат на 

глобализацията, благоприятстват появата на “дистанционен национализъм”. 

Това е национализмът в условията  на  глобална  миграция  и  глобална  

комуникация.  Той  се  появява  сред диаспори  и  емигрантски  общности,  

които често  пъти  се  оказват  по-големи националисти от съотечествениците 

им, живеещи на територията на собствената им държава. Някои от най-

големите ирландски националисти, поддържащи в продължение на много 

години ИРА, живеят в САЩ. Същото се отнася за много украинци, живеещи 

в Торонто, тамили в Мелбърн, ямайци в Лондон, хървати в Сидней, евреи 

в Ню Йорк, виетнамци в Лос Анжелис, турци в Берлин” [2,125]. 

В процеса на моделиране водещ е въпросът: „Как да се постига и 

гарантира сигурността?”. Това в никакъв случай не означава, че насилието в 

глобалното общество намалява. Напротив, самото трансформиране на 

насилието в глобалната епоха също трябва да бъде изследвано и овладявано в 

една нова мисловна парадигма. 

Характеристиките на новите форми на насилие имат особености, които 

в много отношения имат постмодерен характер – това са дифузност и 

деконцентрираност, реализацията на насилието чрез глобални мрежи, 

нарастващата нестабилност на световната система и рисковия характер на 

обществата, нарастващото значение на информацията в реализацията на 

процесите на насилие [3, 528]. 

В съвременния свят насилието се реализира чрез различни видове мрежи 

с разнородни участници. По-голямо количество от тях са недържавни субекти, 

повечето от които са транснационални, като ролята им може да бъде такава, 

каквато е на националната държава, дори и по-голяма в редица случаи. По-

често се появяват нови коалиции   между   политически   и   криминални,   

между   държавни   и   недържавни структури.  

Новите форми на колективно насилие се свързват с мрежови организации, 

които нямат точно местоположение. Те използват активно най-новите 

технологии и съвременната глобализирана финансова система. 

Традиционните йерархически организации  губят  все  повече  битки  в  тези  

нови условия [3, 529].  

Ерозията на държавния суверенитет, връзка с глобализацията, става 
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предпоставка  за  присвояване  на  права за осъществяване на насилие от  

политически,  религиозни, културни движения или субекти, които се намират 

във възход. Те налагат агресията си чрез средствата на терора или различни 

по-малко организирани форми на насилие и това се превръща в основна 

заплаха за държавите.  

Новият тип войни се характеризира като ”инфовойни”, ”кибервойни” и 

„хибридни войни“. Страната, която получава пропагандно-информационно и 

психологическо предимство, притежава превъзходство, независимо че 

нейните бойни възможности могат да бъдат по-ниски. Мрежовият характер на 

конфликтите започва да ангажира най-различни субекти – от терористични 

организации до антиглобалистични движения. По един или друг повод те 

могат да си сътрудничат, но са автономни. Този модел започва да се 

възпроизвежда навсякъде, включително и в отношенията между държавите. 

Проявява се и чрез организацията на временни формални коалиции, които се 

състоят не само от държави, но включват и недържавни субекти. Тези субекти 

могат да бъдат транснационални граждански организации и корпорации за 

натиск. В доскоро господстващия модел на сигурността един от 

структуроопределящите елементи беше неразривната връзка между 

суверенитет и сигурност. Това е така както от гледна точка на държавата като 

играч в международните отношения (принцип на ненамеса във вътрешните 

работи, установен чрез международното право, документите на ООН, 

Хелзинкската декларация и др.), така и от гледна точка на ангажиментите на 

самата суверенна държава към гражданите.  

 

3. Моделът „сигурност чрез интеграция“ 

В глобалния свят всяко действие се отразява на световната реалност като 

цяло, това действие вече не може да се окачестви като политическо, 

икономическо или културно. Класическото разделение на социални сфери 

става методологически все по-неадекватно на реалността. Глобалният  преход  

естествено  започва като процес, рамкиран от модерните институции. 

Политическите субекти взаимодействат чрез модерните институции – на 

първо място държавата и модерната представителна демокрация. Заедно с това 

под напора на глобалната връзка тези модерни институции се видоизменят. В 

крайна сметка днес е проблематично преосмислянето на ролята на държавата 

като играч в международните отношения, но най-проблематични са мястото и 

ролята на държавата в системата за национална сигурност.  

Националната система за сигурност е всъщност цялото общество, 

организирано за посрещане на рисковете и заплахите за сигурността. Тя 

може да се интерпретира през призмата на основните власти и ролята им в 

процеса на управление. Може да се разглежда и като взаимодействие на 

институциите – парламент, президент, правителство, като се акцентира на 

техните правомощия при определянето и воденето на  политиката  за  

сигурност.  Може  да  се  представя  и  като  система  от  системи  – например 
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системата за национална сигурност съдържа в себе си системата за ранно 

предупреждение и системата за управление при кризи и други подсистеми 

[4]. Очевидно държавата има място в така дефинираната система, но тя не е 

единственият субект в политиката за сигурност. Тук място имат както 

неправителствените организации, така и самите граждани с активната си 

позиция.  

Държавата в системата за сигурност провежда множество секторни 

политики, най-важната от които си остава политиката в силовия сектор. 

Широкото разбиране на сигурността и на системата за сигурност ни задължава 

да подчертаем, че не по-малко важни са и секторните политики за постигане 

на икономическа сигурност, социална сигурност, духовен интегритет, 

екологична сигурност, информационна сигурност и т.н. Държавите днес 

(включително и най-развитите) разполагат с все по-малки възможности и са 

принудени да се откажат от някои свои предишни функции в полза на 

“гражданското общество”.  

Трябва да се подчертае още една промяна. Става дума за своеобразно 

преобръщане на целите на политиката и съдържанието на сигурността. 

Доскоро по обективни причини като най-важна се определяше сигурността на 

държавата, нейното постигане гарантираше сигурността на обществото и 

оттам – сигурността на всеки гражданин. Днес тази пирамида е обърната. Най-

важната цел е постигането на сигурността на гражданина. Сигурността на 

обществото и най-вече на държавата е нещо като средство за постигането 

на главната цел. Според този възглед въпросите за сигурността твърде дълго 

време са били разглеждани в тесен смисъл като защита на националния 

интерес, без да се взема предвид интересът на обикновените хора, сигурността 

в техния всекидневен живот.  

Ограничаването на права и свободи на гражданите с цел постигане на 

сигурност е проблем, с който се сблъскват всички демократични общества и 

държави. Това не е проблем само на специалните служби, на правителството 

или на парламентарния контрол. Това би трябвало да бъде сърцевината на 

съвременния дебат за сигурността. Всички реформатори, които ни връщат 

само и единствено в полето на държавата, пренебрегват очевидната промяна 

на ролята на държавата в системата за сигурност.  

В областта на международното право ударението се измества от принципа 

за националния суверенитет (и съответно за сигурността на държавата),  към 

принципа за “суверенитета на народа” (и съответно за сигурността на 

гражданите). Тази еволюция на практика отстрани почти всички прегради 

пред намесата (включително и военна) на една или друга международна 

организация или блокове от държави във вътрешните работи на други страни, 

особено ако последните са обявени за “рискови”. Казано съвсем кратко, 

необходим е нов механизъм за междудържавни отношения, за да се постигне 

сигурност.  

Една от характеристиките на постмодерния модел на сигурност е 
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промяната на парадигмата – от „сигурност чрез сила” към „сигурност чрез 

интеграция”. Това значи рисковете и заплахите за сигурността да се посрещат, 

преди да са се разгърнали, т.е. на ниво предизвикателства, и да се договарят 

съвместните действия, като се договаря синхрон на интересите. Такъв   подход 

има мощен евристичен заряд както в укрепването на  вътрешната  сигурност 

на всяка държава, така и за сигурността на Европейския съюз например.  

Споделянето и отдаването на суверенитет в рамките на ЕС е именно опит 

да се постигне сигурност при променените параметри и функции на 

постмодерната държава. Европейският съюз не е идеалната организация, но 

тя засега е възможна от гледна точка на баланса суверенитет – сигурност.  

Ефективност на системата за сигурност и на сегментите, отнасящи се до 

вътрешната сигурност, може да се постигне не с призивите за “повече” или 

“по-малко” държава, “повече” или “по-малко” суверенитет, а когато тази 

система е изградена, за да посреща съвременните рискове и заплахи.  

Националните институции могат да изпълняват политическата си роля 

при най-малко две условия – ако удовлетворяват гражданския интерес и ако 

създават условия за трансформиране на този интерес в наднационални 

институционални системи. От съвременните държавни институции се изисква 

отработен ефективен вътрешен граждански механизъм, какъвто е модерната 

демокрация, и заедно с това достатъчно гъвкавост и мобилност за участие и 

пробив на интереса в наднационалните институционални нива.  

Принципите на политическото поведение на отделния човек не се 

променят съществено  в  глобални  условия.  Променят  се  институциите,  

нивата  и  начините  на взаимодействие. Докато за хората огромно значение 

имат материалните потребности, устойчивите интереси ще предшестват 

ценностите и няма да могат да се ползват виртуално. Затова логиката на 

развитие на институциите ще следва първо интересите и след това ценностите.  

Тези безспорни промени в битието на съвременното човечество влияят 

най- пряко   върху  процеса   на  формирането   на   концепция,   доктрина  и 

стратегия за национална сигурност, включително и на България. Освен 

промяна на подхода за изграждането на един нов постмодерен модел на 

сигурността е необходимо да се създаде и съответен инструментариум и 

разбира се, емпирични данни. Отвъд политическите констатации все по-често 

се правят опити да се систематизират новите рискове и заплахи.  

Може би най важното при изграждането на един нов модел на сигурност 

е, че развитието трябва да се превърне в най-важната характеристика на  една 

колективна система за сигурност. Борбата с бедността не само ще спаси 

живота на милиони, но също така ще засили способността на държавите да се 

борят  с  тероризма,  организираната  престъпност  и  разпространението  на  

оръжия. Идеята е, че развитието носи повече сигурност на всички.  

Сериозен успех е не само извеждането на преден план на социалната и 

икономическата  сигурност,  но  и  разработване  на  методики  за  нейното 

диагностициране. Ще споменем само индекса на човешкото развитие, който 
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може да се използва като един от индексите на сигурност.  

През декември 2003 г. Европейският съюз прие европейската стратегия за 

сигурност, която се отнася до външното измерение на сигурността в Европа. 

През февруари 2010 г., по време на шестмесечното председателство на 

Испания, Съветът допълни стратегията от 2003 г., като прие Стратегия за 

вътрешна сигурност. Тя е одобрена от Европейския съвет на заседанието му от 

25-26 март 2010 г.  

Както личи още от заглавието, Стратегията за вътрешна сигурност има 

претенцията да представи по-ясни контури на европейския модел на 

сигурност. Освен в заглавието и в съдържанието е отелена специална точка, 

озаглавена „Европейски модел за сигурност”.  

Както се отбелязва в документа: „Макар сама по себе си да не е насочена 

към създаване на нови  компетенции,  а  към  интегриране  на  съществуващи  

стратегии  и идейни подходи, и като отчита рамката на Стокхолмската 

програма, стратегията на ЕС за вътрешна сигурност дава отговор на това 

предизвикателство. В нея се демонстрира твърда ангажираност към 

продължаване на напредъка в областта на правосъдието, свободата  и  

сигурността  чрез европейски  модел  за  сигурност…” [6].  

В стратегията се определя „европейски модел за сигурност”, който се 

състои от общи инструменти и ангажираност към: отношение между 

сигурността, свободата и неприкосновеността на личния живот, което води до 

взаимното им укрепване; сътрудничество и солидарност между държавите 

членки; приобщаване на всички институции на ЕС; противодействие на 

причините за несигурността, не само на последиците от нея; подобряване на 

превенцията и изпреварващите действия; приобщаване, доколкото това е 

уместно, на всички сектори, имащи отношение към защитата на гражданите, а 

именно политическия, икономическия и социалния сектор; както и по-голяма 

взаимообвързаност между вътрешната и външната сигурност.  

Накратко имаше и все още има основания да се смята, че в първите 

десетилетия на 21 век започнаха да се очертават контурите на един нов модел 

- „сигурност чрез интеграция“. Основното в него е да се минимизират 

рисковете и заплахите, преди да са се разгърнали, да се договаря интерес и 

много важно на базата на общи споделени ценности и политическа култура. 

ЕС се оказа неподготвен за реагиране при силови подходи и употреба на 

сила в международните отношения и реални интервенции. Достатъчно е да 

отбележим неадекватните действия при внушителната миграционна вълна, 

заляла Европа през 2015 г. На практика не можеше да бъде приложен моделът 

„сигурност чрез интеграция“, защото интеграцията се оказа невъзможна, 

защото се провали политиката за интегриране дори на граждани от 

европейските страни. Оказа се, че интеграцията може да бъде ефективна като 

отношения между държави, в които като цяло гражданите споделят общи 

ценности и изграждат еднотипни институции. Колкото и да е парадоксално, 

въпреки промените на функциите на държавата в постмодерното общество, 
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като че ли именно държавата може едновременно да реализира модела 

„сигурност чрез интеграция“, но и да постига „сигурност  чрез сила“ при 

очевидни дезинтеграционни процеси и силови играчи на полето на 

сигурността.  

Всъщност бъдещето може би е в реализирането на модела „сигурност чрез 

интеграция“, но очевидно е, че при силови въздействия не може да се разчита 

на политиката за интеграция към тези, които преследват политически 

икономически, социални цели, противоположни на интеграцията в 

обществото. 

На концептуално ниво е необходима промяна, която може да бъде 

резултат от нов тип анализ и синтез, достоверност и доказателственост на 

теоретичните конструкции за сигурността и националната сигурност в 

частност.  

Най-важното от гледна точка на моделирането на сигурността е, без да се 

отстъпва от процеса на интеграция, да се изработи единен механизъм за 

реагиране при силови подходи в международните отношения и реални 

интервенции.  

При  реализирането на модела „сигурност чрез сила“ човечеството е 

изработило механизми за постигане на мощ, ефективни силови структури, и 

критерии за измерване на тази ефективност.  

Предстои да се изработят действителни механизми за интеграция и 

измерители за тяхната ефективност вън от общите декларации за хуманност, 

права на човека и общочовешки ценности.  

Престои да дадем отговор на такива важни въпроси като например как и 

дали е възможна интеграцията като процес и интегритета като резултат. Да 

съберем гражданска и професионална смелост, за да поставим въпроса за 

възможностите на определени общности да се интегрират или нежеланието им 

да участват в този процес. Да открием новата роля на държавата за 

осъществяването на интеграцията както във вътрешен така и в международен 

мащаб.  

Впрочем личното ми мнение, изразено накратко е, че интеграция с цел 

постигане на сигурност на този етап е възможна най-вече чрез държавата и в 

междудържавните отношения. Може да я наречем като Джоузеф Най „мека 

сила“, може да я определим като нова цивилизаторска мисия при сблъсъка на 

цивилизациите, може да я потърсим в гарантирането и спазването на 

правилата и реда на основа на постигнат консенсус с ясна ценностна основа.  

Социалното и икономическото неравенство ще продължат да пораждат 

нови конфликти, нови „армии просяци“, много по-различни от партизанските 

движения от епохата на Студената война. Държавите са от значение, защото 

са носители на отговорност, но и защото осигуряват изпълнението, което е 

решаващо за поддържането на вътрешния и международния ред. 
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4. Заключение 

В крайна сметка атестат за зрялост на всяка теория е възможността да се 

моделират структурата и процесите в обекта. В заключение на казаното 

дотук трябва да изтъкнем, че преходът от модерност към постмодерност 

в сферата на сигурността води до преобръщането на съществуващите 

парадигми на сигурност. То е резултат от цивилизационните промени, 

глобализацията, преминаването към общество на „знанието”, където 

информацията е основният ресурс, а целите на политиката за сигурност са 

ориентирани към индивидуалната сигурност. 

Може би бъдещето е в реализирането на модела „сигурност чрез 

интеграция“, но само ако интеграцията е възможна. Сигурно е, че 

интеграцията не може да се осъществи насила, но очевидно е, че на 

дезинтеграционните субекти и дезинтеграционните процеси трябва да се 

противопоставяме и силово.  

Необходимо е да се изградят единна стратегия и политика за сигурност, в 

които да се изработят механизми за „бързо  превключване“ от интеграция към 

използване на сила в зависимост от рисковете и заплахите. Това е сериозно 

предизвикателство пред анализаторите и държавниците при изработването на 

адекватна политика за сигурност.  

 
Литература  

1. VEBER, М. Protestantskata etika i duhat na kapitalizma. S., 1993. 

2.  PRODANOV, V. Globalnite promeni i sadbata na Balgaria. S., 1999 . 

3.  PRODANOV, V. Nasilieto v modernata epoha. S., 2005.   

4.  SLATINSKI, N. Sigurnostta. Sashtnost. Smisal. Sadarjanie. S., 2011. 

5. STEFANOV, G. Teoria na mejdunarodnata sigurnost. S., 2005.  

6.  Strategia za vatreshna sigurnost na Evropeiskia sajuz. Kam evropeiski model za 

sigurnost. Liuksemburg: Slujba za publikacii na Evropeiskia sajuz. 2010. 

 

 

  



540 

 

ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО КАТО 

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ 

 

THE SCHENGEN AREA AS AN FOREIGN POLICY 

PRIORITY OF BULGARIA 
 

Todor Kanchevsky1, Mincho Hristov2 
 

1Varna Free University “Chernorizets Hrabar”, Bulgaria 

E-mail: myotsevakanchevska@gmail.com 

 
2Faculty of management, Technical University-Sofia, Bulgaria  

E-mail: minchok@abv.bg 

 

Abstract. The Schengen area is one of the most valuable achievements of the 
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Despite the ambitions and hopes to join the Schengen area according to some 
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1. Въведение 

Шенгенското пространство е едно от най-ценните постижения на 

европейската интеграция. Днес милиони европейски граждани и все по-голям 

брой граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС) могат да пътуват 

свободно, без контрол по вътрешните му граници. Понастоящем външната 

граница на Шенгенското пространство е с дължина над 50 000 км (около 80 % 

от нея е водна, а 20 % е сухопътна) и обхваща стотици летища и морски 

пристанища, както и сухопътни гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Както изразява позиция Сесилия Малмстрьом, Европейски комисар по 

вътрешните работи: „Свободното придвижване в рамките на Шенгенското 

пространство е едно от най-големите европейски постижения. Поддържането 

на пространство без контрол по вътрешните граници изисква непрекъснати 

усилия и ангажираност от страна на всички негови членове. За успешното му 

функциониране е необходимо взаимно доверие, подходяща европейска рамка, 

открит дебат и сътрудничество” [1]. Разширяването на Шенгенската зона 

повишава сигурността и е предпоставка за подобряване живота на 

европейските граждани и за ефективно упражняване на тяхното право на 

свободно движение и икономическа активност. 

mailto:myotsevakanchevska@gmail.com
mailto:minchok@abv.bg
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Присъединяването към Шенгенската система е важна част от 

интеграцията на Република България в ЕС и неин основен външнополитически 

приоритет. През юли 2007 г. българското правителство обявява 2011 – за 

планирана година за приемане на страната ни в Шенген, а 2008 – за година, 

през която предстои стартиране на процедурата за оценка по Шенгенската 

уредба. За реализиране на този национален приоритет, българското 

правителство създава добре работеща координация между ангажираните 

министерства и ведомства както на политическо, така и на експертно ниво. В 

процеса на подготовка усилията са насочени към постигане на високи 

Шенгенски стандарти и обезпечаване на надеждни външни граници. Днес, 

през 2016 година реалностите за съжаление са доста по-различни от 

очакванията преди 10 години. Причините могат да бъдат търсени както в 

мудността на българските институции, така и в интересите на някои влиятелни 

държави от ЕС, особено днес, когато сме изправени пред една изключително 

тревожна ситуация свързана с масовия бежански поток от Близкия изток и 

други географски ареалии.  

 

2. Изложение  
С цел присъединяването на България към Шенгенската система, са 

предприети серия от правни, административни и технически мерки, които да 

позволят страната да отговори на изискванията за интегриране в системата. 

Предприемат се всички необходими действия за своевременно превеждане на 

националното законодателство в съответствие с европейското, актуализиране 

на международно договорната ни правна база, осигуряване на необходимото 

съвременно техническо оборудване и инфраструктура, и укрепване на 

административния капацитет, като страната ни ползва опита и най-добрите 

практики на държавите членки на ЕС [2]. 

Шенгенската система включва мерки, които имат за предмет 

премахването на контрола по вътрешните граници и въвеждането на общи 

правила, гарантиращи ефективното регулиране движението на хора от трети 

страни. Също така включва и т.нар. компенсаторни мерки в областта на 

правосъдието и вътрешните работи, насочени към това да не се позволи 

свободното движение на лица да благоприятства разрастването на 

престъпността или да затрудни борбата с нея. Без преувеличение можем да 

кажем, че процесът на присъединяване на България към Шенгенското 

пространство по своята комплексност, времеемкост и сложност може да бъде 

сравнен единствено с процеса на присъединяване на държавата ни към 

Европейския съюз. 

Създадена като особена форма на междуправителствено сътрудничество 

между част от държавите-членки на Европейската общност, Шенгенската 

система постепенно включва почти всички държави от ЕС, също както и някои 

държави, които не са членове на Съюза. Шенгенското пространство не спира 

да се разширява и към настоящия момент днес обхваща 26 държави: Белгия, 
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Чешката република, Дания, Германия, Естония, Гърция, Испания, Франция, 

Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, 

Полша, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и четири 

държави, които не членуват в ЕС: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 

Швейцария. В бъдеще, след цялостното присъединяване на България и 

Румъния към Шенгенското пространство, то ще обхваща 28 европейски 

държави. Четири други държави-членки не са част от Шенгенското 

пространство, макар и да прилагат някои от шенгенските правила: Хърватия, 

Кипър, Ирландия и Обединеното кралство. 

Постепенното разширяване на Шенгенската зона, довежда до включване 

на трети страни, които имат особени отношения с ЕС. Предпоставка за връзка 

с достиженията на правото от Шенген на страни извън ЕС, е споразумението 

за свободно движение на хора между тези държави и ЕС (това е предвидено в 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, в случаите на 

Исландия, Норвегия и Лихтенщайн и от Споразумението за свободното 

движение на лица, в случая за Швейцария). За тези държави това участие 

предполага: да бъдат включени в пространството, без проверки по вътрешните 

граници; прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и 

на всички свързани с него текстове; да участват във вземането на решения, 

свързани със съответните текстове за Шенгенското пространство.  На 

практика това става под формата на смесени комисии, които работят 

съвместно с работните групи на Съвета на ЕС. Те се състоят от: представители 

на държавите-членки, Комисията и правителствата на трети страни. 

Асоциираните страни  участват в дискусии по развитието на достиженията на 

правото от Шенген, но не участват в гласуването за установяване на процедури 

и приемане на бъдещи мерки или действия [3]. 

Великобритания и Ирландия имат „opt out” клауза и участват само в 

конкретни проекти. Те не са премахнали контрола по вътрешните граници и 

не прилагат правилата на общата визова политика (т.е. осъществяват граничен 

контрол по отношение на лица, пътуващи от другите държави-членки на ЕС и 

Шенген), но участват в частта от Шенгенското право, свързана с полицейското 

и съдебното сътрудничество, включително и по отношение на Шенгенската 

информационна система [4].  

Шенгенското пространство включва също и три европейски микро 

членки: Монако, Сан Марино и Ватикана, които поддържат отворени граници 

с други страни членки на Шенгенската зона [5]. Сан Марино и Ватикана, които 

не са членове на ЕС, имат граница само с Италия и нямат граничен контрол, 

т.е. прилагат Шенгенското споразумение, без да членуват в него. Между 

Монако, която също не е член на ЕС, и Франция няма граничен контрол. 

Поради споразумение между тях, Монако няма собствена гранична полиция, 

като морската граница се охранява също от френската гранична полиция. 

Шенгенското пространство е задължително условие, с което се ангажират 

новоприсъединяващите се към Европейския съюз държави. Ингегрирането на 
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новите държави-членки към системата обаче не е автоматична последица от 

присъединяване на държавата към ЕС. То настъпва след приемане на 

необходимата вътрешна правна уредба и изграждане на изискваните от 

правото на Съюза административни и технически структури, обезпечаващи 

прилагането на Шенгенската уредба.[6] Разширяването на Шенгенското 

пространство е предпоставка за подобряване живота на гражданите на 

Европейския съюз и за ефективно упражняване на тяхното право на свободно 

движение и икономическа активност. 

България е извела като свой основен приоритет пресъединяването на 

страната ни към Шенгенското пространство. В Приложение II към чл. 4, пар. 

1 от Договора за присъединяване на Република България и Румъния към 

Европейския съюз са посочени разпоредбите на достиженията на правото от 

Шенген, които са задължителни и се прилагат в България от 01 януари 2007 г. 

[7]. Останалата част от правните норми на Шенген, свързана основно с 

отпадането на проверките по вътрешните граници след присъединяването на 

Република България, ще се прилагат след решение на Съвета, предхождано от 

проверки, реализирани чрез мисии за оценка по Шенген в различни области. 

В съвместна декларация от 6 февруари 2008 г. относно присъединяването 

към Шенгенското пространство министрите на вътрешните работи на 

България и Румъния определят март 2011 г. като тяхна обща стратегическа цел 

за пълноправно членство в Шенгенското пространство, в резултат на 

изпълнение на всички условия. България и Румъния са обект на проверки за 

готовността и на оценки по Шенген от държавите-членки на ЕС, по едно и 

също време. За да бъдат успешно извършени необходимите промени в 

областите на проверки ЕС отпуска финансова помощ (т.нар. Инструмент 

Шенген, създаден в съответствие с чл.35 от Споразумението от Шенген) на 

новите държави-членки. През 2007 г. Министерският съвет приема 

Постановление №84/17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и 

наблюдение на инструмента, за подобряване на бюджетните парични потоци 

и за подпомагане на изпълнението на Шенгенското споразумение [8]. 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Постановлението, помощта, предоставена от ЕС по 

Инструмент Шенген (Schengen Facility) на основание чл. 32 от Договора за 

присъединяване на България и Румъния в ЕС, се изразходва в съответствие с 

целите и приоритетите, определени в Националната индикативна програма, 

одобрена за периода 2007-2009 г. и в Годишните индикативни програми. 

Националната индикативна програма и Годишните индикативни програми 

включват дейности, отнасящи се до инвистиции, свързани с оборудване; 

инвистиции, свързани с изграждане и поддържане на ШИС; инвистиции, 

свързани с оптимизиране и модернизация на обекти в граничната зона, 

предназначени за осигуряване сигурността на границите; обучения за 

повишаване на квалификацията и др. С Постановлението се създава и Комитет 

за управление, наблюдение и контрол на Инструмента Шенген, който е и 

управляващ орган по Националната индикативна програма. Председател на 
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Комитета е министърът на вътрешните работи, а членове са: заместник-

министърът на финансите, отговарящ за управлението на средствата от ЕС, 

заместник-министърът на външните работи, отговарящ за консулската и 

визовата дейност и заместник-министърът на вътрешните работи, отговарящ 

за взаимодействието със структурите в ЕС [9].  

С оглед присъединяването на България към Шенгенската система, са 

предприети серия от правни, административни и технически мерки, които да 

позволят страната да отговори на изискванията за интегриране в системата. На 

17 март 2010 г. Министерски съвет одобрява нов Национален план за действие 

за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген 

и за премахването на контрола по вътрешните граници, който да гарантира 

успешното ни присъединяване [10]. За успешното присъединяване на 

България към Шенгенското пространство е създаден (с Решение на 

Министерски съвет № 155 от 17 март 2008 г., изменено с РМС № 72 от 05 

февруари 2009 г.) и работи национален механизъм за управление, координация 

и контрол на подготовката на Република България за пълното прилагане на 

разпоредбите на достиженията на правото от Шенген. През месец октомври 

2009 г. с Решение на Министерски съвет (РМС № 811/23.10.2009 г.), 

съществуващият национален координационен механизъм е актуализиран и 

оптимизиран [11]. Предвидените в плана мерки и дейности са обособени в 

следните области: законодателна дейност, институционално изграждане и 

административен капацитет, и където е необходимо – техническо 

обезпечаване. За всяка мярка и дейност са посочени отговорните институции, 

крайните срокове за изпълнение и източниците на финансиране.  

Шенгенският план е структуриран в девет раздела: „Граничен контрол”, 

„Визи”, „Миграция”, „Убежище”, „Полиция и сигурност. Огнестрелни оръжия 

и боеприпаси”, „Съдебно сътрудничество”, „Борба срещу наркотичните 

вещества”, „Работа и използване на Шенгенската информационна система” и 

„Защита на личните данни”. Всеки раздел съдържа кратък преглед на правото 

на Европейския съюз в съответната област, текущото състояние на 

хармонизация и предстоящите задачи. 

Присъединяването към Шенгенското пространство изисква пълно 

хармонизиране на законодателството и възпреимане на най-добрите 

Шенгенски практики. В по-голямата си част разпоредбите, които са въведени 

в националното законодателство, са транспонирани в следните нормативни 

актове: 

 Закон за Министерството на вътрешните работи; 

 Закон за чужденците в Република България; 

 Закон за българските лични документи; 

 Закон за гражданската регистрация; 

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на 

визовия режим; 
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 Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове; 

 Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, 

анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и 

на бланнки за поставяне на визи; 

 Наредба №I-13 за охраната на речния участък от държавната граница 

и вътрешните водни пътища на Република България; 

 Наредба №I-11 за охраната на морския участък от държавната граница 

на Република България; 

 Инструкция №Iз-1063 от 05.06.2007 г. за издаване на визи на 

граничните контролно-пропускателни пунктове; 

 Инструкция №2 от 03.06.2005 г. за издаване на визи за членове на 

корабни екипажи. 

 

3. Заключение  

От гореизложеното следва да се направи извода, че  хармонизацията 

продължава с оглед постоянното развитие и усъвършенстване на Шенгенските 

норми и приемането на нови актове, изискващи последващи действия, за 

транспониране на национално ниво. 

Въпреки амбициите и надеждите за присъединяване към Шенгенското 

пространство според някои от шенгенските държави България все още не е 

покрила напълно изискванията. Показателите са технически, но всъщност 

решението за присъединяване към Шенгенското споразумение е политическо. 

Потенциална политическа пречка може да се окаже и механизмът, с който 

еврокомисията оценява правосъдната реформа и борбата с престъпността в 

България и Румъния. Докладите по темата съдържат недвусмислен сигнал, че 

липсата на напредък в тези области може още дълго да остави двете страни 

извън Шенгенската зона.  Взаимното доверие между страните-членки е в 

основата на Шенгенското законодателство. Именно доверието може да се 

окаже пречка. Страни като Германия, Швеция, Финландия и Холандия отдавна 

поддържат позицията, че не бързат към по-тясно полицейско и съдебно 

сътрудничество с двете държави, в които правосъдието и борбата с 

престъпността не са на  необходимото ниво. 

Присъединяването ни към Шенген ще стане реалност,  когато страната 

изпълни всички критерии, предвидени в Споразумението и спечели доверието 

на страните от Шенгенското пространство. Понастоящем България полага 

усилия да убеди страните от Шенген, че е изпълнила всички изисквания. В 

същото време са налице пропуски, възпрепятстващи пълноправното 

присъединяване, за чието отстраняване са ангажирани компетентните 

институции. Допълнителни трудности могат да бъдат кризата с бежанците от 

2015-2016 година и нейното неблагоприятно развитие, което може да има 

изключително негативни последствия за бъдещето на Европейския съюз, поне 

във формата, която съществува днес. 
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Abstract. Over the past two years to accumulate enough factual data and facts in one way or 

another light on the sinking of about 4 billion leva of the bank's assets. CCB case self is of 

interest not only in financial, but also in socio-political terms. An objective view of the overall 

event-driven and causality of phenomena CCB would have revealed several important issues: 

How the institutions designed to regulate banking activities are adequate, conscientious and 

competent? Who are economic and political entities benefited from the collapse of CCB? 

What are the legal prerequisites for the realization of this bankruptcy and what is the ability 

of groups concerned to implement such a scheme and to other banks in Bulgaria? 

Keywords: Corporate Commercial Bank, the banking system, savings, Bulgarian National 

Bank, Home Loans, affiliates, unsecured loans. 

 

1. Въведение  

През 2014 година фалира една от четирите структуроопределящи банки в 

България – КТБ. През последните две години се натрупват достатъчно 

фактологични данни и факти, които в една или друга степен осветляват 

потъването на около 4 милиарда лева от активите на банката. Самият казус 

КТБ представлява интерес не само във финансово-икономически, но и в 

социално-политически план. Един обективен поглед върху цялостната 

събитийно и причинно-следствена връзка на феномена КТБ би осветлил 

няколко важни проблема: Доколко институциите, имащи за цел да регулират 

банковата дейност са адекватни, добросъвестни и компетентни? Кои са 

движещите икономически и политически субекти, облагодетелствали се от 

фалита на КТБ? Кои са законовите предпоставки за реализирането на този 

фалит и каква е възможността на заинтересовани среди да приложат подобна 

престъпна схема и към други банки в България? Не на последно и особено 

важно място добива и въпроса за механизмите, чрез които общественото 

мнение бе обработвано от определени медии в психологически план с цел 

постигане на част от посочените по – горе цели. Особено важен е въпросът как 

българската общественост само за две години загуби своята настоятелност да 

търси както виновниците за кризата с КТБ, така и последвалото 

преразпределение на огромните и останали активи. Не по-малко важен е и 

mailto:minchok@abv.bg
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въпросът, защо българските институции не предприемат активни действия за 

организирането на съдебен процес, дори и задочен, срещу участниците в едно 

от най-сериозните финансови престъпления през последните години в 

България.  

 

2. Изложение  
След неадекватните и поначало неверни твърдения на председателя на 

БНБ Иван Искров по отношение на това, че фалитът на КТБ е изненадал 

ръководството на БНБ, в Народното събрание е сформирана временна 

Комисия за източването на Корпоративна търговска банка. 151-страничният 

доклад е публикуван на сайта на парламента, като документът потвърждава, 

че КТБ е действала като "пирамида" - нещо, което отдавна е известно на 

обществото. Била е "лична касичка" на председателя на надзорния си съвет и 

основен собственик Цветан Василев. Раздавала е щедро кредити на свързани 

фирми без обезпечения. И всичко това - пред очите на държавните структури, 

които е трябвало да отговарят за национална и финансова сигурност – БНБ, 

КФН и ДАНС. В доклада четем: „Комисията счита, че БНБ не е изпълнявала 

ефективно своите надзорни и контролни функции спрямо КТБ. Стотици 

милиони лева кредити са отпускани от КТБ на фирми с фиктивна или нулева 

стопанска дейност, с липсващи реални гаранции за получаваните кредити, 

множество кредитополучатели, регистрирани на един и същ адрес, фирми, 

"преотстъпващи" в същия ден получени кредити за милиони евро на други 

фирми и физически лица. Комисията не получи задоволително обяснение от 

представителите на БНБ защо не са реагирали на редица други твърде 

необичайни за нормалната банкова практика факти като феноменален ръст на 

активите на КТБ, предлагането на лихви по депозитите далеч над пазарната 

лихва, изключително високия процент на предоговаряни кредити.” 

Документът говори за „пълна безотговорност и бездействие, улесняващо 

източването на банката” Установените от събраните данни на квестори, 

одиторски компании и синдици по отношение на необезпечените кредити 

категорично доказва, че не става дума за липса на професионализъм от страна 

на надзора на БНБ, а за целенасочени действия и бездействия. Възможността 

за раздаване на необезпечени кредити от страна на недобросъвестни банкери 

е основният въпрос който е свързан с източването на банката и прави 

впечатление на обективните изследователи. Тук възниква изключително 

важният въпрос защо през 2001 година управляващата тогава коалиция между 

НДСВ и ДПС премахва наказателната отговорност за раздаване на 

необезпечени кредити, фиксирана в Наказателния кодекс. Парадоксалното е, 

че тази поправка е дело на трима депутати от НДСВ: Иван Искров, Валери 

Димитров и Константин Пенчев. Интересен е и фактът, че първият оглавява 

БНБ, вторият – Сметната палата, а третият става омбудсман, а в последствие – 

конституционен съдия.   
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По отношение на ДАНС изводите в доклада на временната комисия са 

аналогични: „По същество ДАНС в продължение на години не е направила 

абсолютно нищо за предотвратяване на източването на КТБ, не е предупредила 

държавното ръководство за осъществяването на престъпления в размер на 

милиарди лева. Допуснато е придобиване на ключови за националната 

сигурност търговски дружества от компании с неясен собственик чрез серия 

от необезпечени кредити на огромна стойност между офшорни дружества. По 

този начин са създадени както преки рискове за националната сигурност, така 

и рискове за финансовата система на държавата.” Показателно е, че в 

годишния доклад на ДАНС от 2013 г., не фигурира нито дума за КТБ, липсва 

дори нейната абревиатура. По внимателен прочит на документа обаче посочва 

някои сигнали, които ДАНС е получавал по отношение на дейността на КТБ. 

Големият въпрос е защо сигналите не са придвижвани по каналния ред, а са 

били буквално потулвани от прокуратурата. В общи линии докладът обобщава 

порочната практика за отпускане на кредити без обезпечение на свързани с 

Цветан Василев лица [1]. 

По отношение на кредитите: Най-голямата група е от 82 

кредитополучатели и се състои от такива, които в преобладаващата си част (67 

случая) нямат собствена оперативна дейност или тя е силно ограничена, а 

приходите им се генерират 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. 

създадени в рамките на до 12 месеца преди отпускането на първия кредит) или 

такива с цел придобиване на дялове и акции в други дружества. В повечето от 

кредитните досиета на кредитополучателите от тази група не са намерени 

подробни бизнес планове или друга информация, която да подкрепя 

икономическата целесъобразност за отпускане на кредитите, очакваните 

парични потоци на кредитополучателите и източниците за погасяване на 

съответните кредити. За голяма част от кредитните досиета не са налични 

документи, удостоверяващи дали кредитът е използван съгласно целта, 

описана в договора за кредит. Обезпечения по тези кредити са залози на 

материални активи, бъдещи вземания с постъпления по банкови сметки на 

кредитополучателя в банката, акции на придобитите предприятия или 

търговски предприятия. Преобладаващата част от тези обезпечения се оказват 

с пропуски при тяхното учредяване или несъществуващи, което ги прави 

нереализируеми. 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% (!!). 

В дейността на банката се наблюдават необичайни за банковата система 

порочни бизнес практики, които са извършвани чрез сложни операции, 
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целящи отпускане на необезпечени и огромни по размер кредити на 

юридически и/или икономически свързани с Цветан Василев дружества, които 

фактически не осъществяват търговска дейност и нямат приходи (т.н. фирми 

„бушони“), с което на практика с парични средства на КТБ (с привлечени 

средства на вложителите в банката) се покриват разходи от всякакъв характер 

на мажоритарния собственик на банката Цветан Василев и се финансират 

юридически и/или икономически свързани с него фирмени структури, и/или 

бизнес начинания. Посочената порочна практика се осъществява основно 

благодарение на факта, че  ръководството на КТБ е приело и допуснало за 

фактически и правно възможно с пари на КТБ – т.е. с пари на клиентите 

(депозантите и вложителите) на банката, да се правят инвестиции и да се 

покриват разходи от всякакъв характер на Цветан Василев и на свързани с него 

фирмени структури. 

В изпълнение на това КТБ е започнала да кредитира търговски фирми 

(някои от които новосъздадени) без реална дейност, без бизнес проект и без 

действителен собственик (бенефициент) на кредитния ресурс, тъй като за 

регистрацията на фирмите се използват формално служители на Василев в 

различни негови структури (като секретарки, шофьори, охранители, касиерки 

и други), които нямат общо с целите на кредитите и в повечето случаи дори не 

са наясно с размерите на кредитните задължения на управляваните от тях 

фирми – т.е. същите са подставени лица, а притежаваните и/или управлявани 

от тях фирмите са само „бушони”. Тези „бушони” не са в състояние да 

обслужват и/или връщат получените кредити, като във връзка с кредитирането 

са налице фрапиращи случаи, при които на новорегистрирани фирми (или 

фирми без реална дейност) се отпускат десетки милиони само срещу едно 

искане и то в деня на искането. В действителност получените от подобни 

фирми кредити се предоставят (в повечето случаи) под формата на заеми на 

трети икономически свързани дружества и се използват за финансиране на 

бизнес начинания на Василев или негови обществени проекти – т.е. именно 

Василев се явява, чрез фирмите „бушони”, реалния краен бенефициент на 

кредитирането. Като краен резултат на създадената порочна схема Василев се 

явява едновременно реалният наредител на кредитите, чрез контрола, който 

притежава върху управлението на банката и реалния краен бенефициент 

(получател) на кредитите, чрез контролираните от него фирми 

(кредитополучатели) [2]. 

Един от отговорите на въпроса, който си задават група анализатори от 

проекта “КТБ – какво се случи”, води неминуемо към основния регулатор в 

лицето на БНБ “Банков надзор”. Всъщност всички индикации са, че в 

регулатора е имало доста добро знание за това, което се е случвало в КТБ – за 

поеманите рискове и за заобикалянето на правилата. Причината за пропуските 

не е некадърност, а умишлено затваряне на очите от страна на ръководството 

на БНБ, като изводите за това идват както от поведението на “Банков надзор” 
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преди банката да започне да расте с политически протекции, така и след това, 

но вече заровено в секретните й надзорни инспекции. 

Ясен пример, че плетениците от фирми около КТБ не са били тайна за 

регулатора, може да се види в тримесечните издния “Банките в България”. При 

собствеността на КТБ до края на 2007 г. там изрично се посочва не просто 

мажоритарен акционер “Бромак”, но и следващите по големина – “ТЦ-ИМЕ” 

и “Корси-5” като свързани с него лица. При затварянето на КТБ през 2014 г. 

дъщерни дружества на първото имат общо около 300 млн. лв. кредити от 

банката, а второто (вече под името “Принт инвест 1”) – над 40 млн. лв. Или 

регулаторът е трябвало просто да погледне в публично оповестявани свои 

документи, за да види проблем с големи експозиции към свързани лица, 

надвишаващи законовия лимит [3]. 

Още през 2007 година подуправителя на БНБ в интервю пред Капитал 

признава: „По принцип винаги бързият растеж на кредити създава проблеми в 

бъдеще. Естествено е, че кредитите се отпускат, за да бъдат добри и никой не 

дава кредит, за да бъде лош. Но когато бързо се дават кредити, за да се завоюва 

пазарен дял, ако оценката на риска не е на добро ниво, това несъмнено в 

бъдеще ще даде отражение върху състоянието на банката или банките. За едни 

банки, може би този ръст не е толкова опасен, но за други може да бъде.. 

Очаквам, че кредитите ще достигнат до някакво ниво и ръстът ще се 

стабилизира. Въпросът е колко време ще отнеме”. На въпрос защо няма 

публична информация за вътрешните кредити и вижда ли ръководството на 

БНБ този проблем Симеонов отговаря: „Извън тези, които се докладват от 

банките, могат да се намерят и косвени улики, че един кредит е вътрешен. Било 

по условията, било по други критерии. Ние си вадим изводи по какъв начин се 

управлява банката. Обикновено вътрешните кредити се правят така, че да 

изглежда, че не се нарушава законът. Формалното спазване на закона обаче не 

е предпоставка, че няма да фалира дадено дружество или банка. За нас е много 

важно какъв е мениджмънтът на банката, какъв е съставът му, как управлява 

бизнеса, дали се развива успешно, или се капсулира около бизнеса на своите 

акционери. Известно е, че когато кредитите са вътрешни, се гледат с малко по-

други очи” [4]. 

Реалните доказателства, че в “Банков надзор” са виждали пороците в КТБ, 

могат да се видят в доклада от надзорна инспекция от есента на 2010 г. 

Описанието на практиките в банката, каквито ги е заварил банковият надзор 

през 2010 г., доста съответстват на това, което БНБ констатира след 

затварянето й през 2014 г., като тогава обаче тя го представя като едва ли не 

изненада. Например в доклада на инспекцията се посочва, че “вижданията на 

ръководството са в полза стимулиране работата на банката с клиенти, които 

работят помежду си и то им оказва съдействие при управление на бизнеса им”. 

Идентифицира се “съществен риск от концентрация към ограничен брой 

клиенти”. А при някои от разгледаните кредити “определящо значение за 

изплащане на лихви и главници имат средства, постъпващи от няколко на брой 
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дружества: “Фина Ц” ЕООД, “ТЦ-Институт по микроелектроника” АД”, 

“Юлита 2002” АД и др.” Още през 2010 г., в доклада на БНБ за разкритията от 

инспекцията след затварянето й четем: “Следователно, умишлено и 

преднамерено са използвани средства от сметките на “ТЦ ИМЕ” АД с цел 

прикриване на погашения по съществуващи кредити с отпуснати от банката 

нови кредити, което е трудно да се докаже формално на база наличните 

законови разпоредби. Бяха селектирани дружества, чиито разплащания се 

осъществяват посредством преводи от и към “ТЦ ИМЕ” АД, сред които най-

големите преводи са с: „Краун Медиа“ АД, „Фина Ц“ ООД, „ИПС“ АД, „Фина 

С“АД, „Бромак“ ООД, „Технотел Инвест“ АД, „Вивес“ АД, „Кен Трейд“ АД, 

КТБ АД, „Варна Тауър“ ООД, „Балканска медийна компания“ АД и др.” 

“Видно от датите всеки следващ анекс е сключен на (или няколко дена 

преди) падеж на вноска по главницата, договорена с предходния анекс”, пишат 

инспекторите на БНБ. Също така се констатират и непълни кредитни досиета 

с най-разнообразни документи, както и липса на бизнес-планове и 

икономически обосновки при по-голямата част от прегледаните кредитни 

досиета. Това са неща, които след заварянето на КТБ квесторите и БНБ 

констатират с “изненада”. Всъщност това, върху което акцентират 

инспекторите, е именно това, което доведе и до краха й – кредитирането на 

свързани лица. Още 2010 г. те съзират проблем в това, че банката предоставила 

кредити на 22 миноритарни акционери, които заедно със закупените от КТБ 

облигации на ТЦ-ИМЕ правят експозиция от 267 718 хил. лв. Това са 96.14% 

от капиталовата база и 15% от кредитния портфейл. Наблюдават се и сериозни 

взаимосвързаности между самите кредитополучатели. Поради значителната 

търговска и делова свързаност между клиенти на банката, е необходимо 

детайлно дефиниране, анализиране и измерване на риска от концентрация към 

клиенти с цел това да намери своето отражение при прилагането на 

изискванията и определянето на допълнителен капитал по Стълб II”, 

препоръчват инспекторите на БНБ. Това обаче няма индикации да се е случило 

[5]. 

 

3. Заключение 

От казаното дотук става ясно, че фалитът на КТБ не трябва да е изненада, 

особено за ръководството на БНБ. Нещо повече – би могло да се говори за 

умишлено бездействие, което да осигури огромни преразпределителни 

процеси от вложителите на банката към получателите на необезпечени 

кредити. След политическото решение вложителите на гарантираните от 

закона суми да бъдат изплатени от ФГВБ и от бюджета, трансферът на близо 

4 милиарда лева е осъществен главно от бюджета към получателите на 

необезпечени кредити.  Има обаче и нещо далеч по-страшно. Възможно ли е 

планът за присвояване на няколко милиарда лева от КТБ всъщност да е бил 

част от по-мащабна операция, целяща рухването на още няколко банки и по 

същество провалът на Валутния борд в България. При наличието на около 60 
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милиарда депозити в банковата система обезценката само наполовина би 

направило определена група кредитополучатели почти 30 милиарда по-богати. 

Разбира се вложителите, включително и онези с валутни влогове биха 

обеднели наполовина.  

По време на кризата с КТБ на 29 юни при президента Плевнелиев е 

проведена тайна среща, на която присъстват представители на всички 

политически сили в Парламента. На тази среща БНБ и депутати от няколко 

парламентарни групи предлагат банкова ваканция, т.е. затваряне на всички 

банки за определен период от време. По същество подобна стъпка е щяла да 

доведе до банкова паника и рухването на валутния борд с непредсказуеми 

последици. “С това се целеше да се взриви финансовата система и по същество 

беше опит за държавен преврат.. Президентът няма интерес истината да излезе 

наяве, защото се страхува”, категоричен е проф. Румен Гечев, участник в 

срещата [6]. Фактът, че стенограмата от тази среща продължава да е 

засекретена, въпреки настояванията на много обществени организации и 

икономисти говори, че вероятно опитът да бъде дестабилизирана финансовата 

система в България е бил съвсем реален.  

Основният въпрос, който може да бъде поставен вследствие на казаното 

по-горе е възможно ли е подобен сценарий  да бъде задействан отново и част 

от спестяванията на българските граждани да бъдат присвоени. Какво би се 

случило ако още една българска банка фалира? При условие, че Фондът за 

гарантиране на влоговете в банките е разполагал буфер с 2,1 милиарда лева до 

фалита на КТБ, в момента този Фонд не разполага с практически нищо. Дори 

има над 1 милиард задължения към бюджета. Големият въпрос е как биха 

реагирали българските вложители, ако са свидетели на още един фалит, и ако 

част от българските медии акцентират на горепосочените факти. Най вероятно 

бихме били свидетели на паника и в  част на вложителите на други банки. 

Въпросът няма ли това да доведе до паника и финансова дестабилизация, 

според ефекта на доминото, е чисто риторичен.  

Какви мерки биха могли да се предприемат от страна на  българските 

политици за осуетяване на подобен сценарий? На първо място трябва да бъде 

върната наказателната отговорност за раздаване на необезпечени кредити. На 

второ – да бъде фиксиран ясен и категоричен срок за изплащане на сумите по 

влоговете от дадена фалирала банка, а не както е записано в Закона за 

гарантиране на влоговете – при фалит „ФГВБ започна изплащането на сумите 

по влоговете не по късно от 20 дни” от датата на фалита. Без никакво съмнение 

думата „започва” ще даде възможност на ФГВБ да разтегне във времето 

въпросното изплащане, като то може да продължи неопределен период от 

време и дори десетилетия. На трето място е необходимо да се промени 

залегнаия в закона императив, че всички валутни влогове при фалит на дадена 

банка ще бъдат изплащани „в левове, по курс от първоначалния ден на 

плащането”. Това несъмнено дава възможност при един неблагоприятен за 

Валутния борд сценарий всички валутни влогове да бъдат изплатени в 
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обезценени левове. Запознати ли са българските граждани с посочените по-

горе скандални пропуски в Закона за гарантиране на влоговете и подготвени 

ли са психологически за подобно развитие? Очевидно не.  
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1. Введение 

В соответствии с законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», 

действующим на территории Российской Федерации, памятники делятся на: 

единичные объекты, ассамблеи и достопримечательные места.  

По категории значимости: на объекты федерального, регионального и 

местного значения. По форме собственности: на государственные, 

муниципальные и частные. Типологически памятники подразделяются на: 

- памятники градостроительства; 

- памятники архитектуры; 

- памятники истории; 

- памятники археологии; 

- памятники искусства [2]. 

В данной статье будут рассматриваться здания-памятники, относящиеся к 

объектам недвижимого имущества, представляющие отдельную ценность 

материальной культуры, которые могут быть отчуждены из государственной 

собственности и могут быть переданы в долгосрочную аренду, генерировать 

денежные потоки, и могут являться объектами инвестиций.   

В Российской Федерации находится около 180 000 памятников. 

Статистика показывает, что каждый год Россия теряет 100 объектов 

национального достояния.  
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На сегодняшний день объем инвестиций, необходимый для сохранения 

памятников, оценивается в среднем до 1000 долларов США на 1 кв. м. Общая 

площадь памятников 300 млн. кв.м., т.е. общая сумма на восстановление 

должна равняться 300 млрд. долларов США [6]. 

Специалисты РАН выявили, что состояние объектов культурного 

наследия  находящихся на государственной охране памятников истории и 

культуры почти на 80% характеризуется как неудовлетворительное.  

Около 70% от их общего числа нуждается в принятии срочных мер по 

спасению от разрушения, повреждения и уничтожения в результате 

проявления различных негативных явлений и процессов, включая 

экологические [7]. 

С 2013 года Российская Федерация выведена из состава Комитета 

всемирного наследия (World Heritage Committee или WHC), из-за политики 

российского Департамента контроля, надзора и лицензирования в сфере 

культурного наследия  и не имеет там права голоса [6]. 

Российские чиновники грубо нарушают ратифицированные РФ 

Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия и 

Конвенцию об охране архитектурного наследия Европы, согласно которым 

Россия обязана «предотвращать порчу, обветшание или уничтожение 

находящейся под охраной недвижимости». 

В качестве примера можно привести памятник федерального значения-  

Ропшинский дворец в Ленинградской области.  

Еще в  декабре 2011 года группа градозащитников, составила обращение 

в Министерство культуры РФ и в Комитет по культуре правительства 

Ленобласти.  

Из официальных ответов стало понятно, что упомянутые усадьбы не 

включены ни в одну из программ по реставрации объектов культурного 

наследия. Итог: фронтон и пять колонн Ропшинского дворца обрушились 7-8 

января 2015 года. 

В территориальном разрезе наибольшее число объектов культурного 

наследия сосредоточено в Центральном и Северо-Западном федеральных 

округах (80% всех памятников федерального значения) [7]. 

Доля объектов культурного наследия федерального значения от общего 

количества памятников истории и культуры по Федеральным округам (%): 
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Рис. 1. Распределение по Федеральным округам объектов культурного наследия 

федерального значения 

Распределение по федеральным округам объектов культурного наследия: 

* - федерального значения, * - регионального и местного значения 

 

 
 

 

Рис. 2. Центральный федеральный округ            Рис. 3. Северо-Западный федеральный 

                                                                        

 
 

 

Рис. 4. Приволжский федеральный округ Рис. 5. Южный федеральный округ 
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Рис. 6. Уральский федеральный округ                Рис. 7. Сибирский федеральный округ 
 

Только за период с 2000 по 2009 гг. в России физически утрачено более 

2,5 тыс. объектов культурного наследия. 

В высшей степени отрицательно на состояние объектов культурного 

наследия сказываются несанкционированная застройка, нерегулируемый 

туризм, которые оказываются хуже причин естественного разрушения, в связи 

с чем вопрос хранения объектов культурного наследия стоит довольно остро и 

в реальное время. 

Преднамеренное доведение объекта до состояния, не подлежащего 

восстановлению или требующего серьезного ремонта, считается известной 

коррупционной схемой. 

Данная схема деятельно применяется большими структурами для скупки 

красивых земельных участков в популярных районах населенных пунктов и 

областей. Как правило, объект культурного наследия, оказавшийся на 

коммерчески привлекательном земляном участке, в случае если объект 

считается выявленным объектом культурного наследия, то он лишается 

предоставленного статуса и продается предоставленной платной структуре по 

заниженной рыночной цене как практически подлежащий сносу.  

В этих случаях де-юре соблюдена рыночная цена, например как объект 

доведен до непригодного состояния, в соответствии с этим, продается по 

заниженной стоимости. В итоге, на месте объекта появляется коммерческая 

застройка в виде офисных домов, мест для стоянки и т.д. Когда нельзя отнять 

у объекта статус культурного наследия, то объект продается через торги. 

Нередко объект подвергается преднамеренному устранению третьими лицами, 

к примеру, в случае если объект древесный, то чаще всего эти объекты 

сгорают, и продается в данном случае земельный участок для коммерческих 

целей. 

22 октября 2014 года Президентом РФ подписан Федеральный закон 

№315, вносящий изменения в главный закон о культурном наследии «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

В законе теперь уточнено понятие «территория объекта культурного 

наследия» — то есть территория, на которой находится исторический объект, 
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ее границ (они могут не совпадать с границами земельных участков), порядок 

определения этих ограничений Министерством культуры РФ. Также 

устанавливаются требования к деятельности на территории культурного 

объекта: нельзя дополнительно возводить объекты капитального 

строительства, проводить строительные работы, за исключением работ по 

сохранению объекта. Устанавливаются ограничения для совершения сделок с 

памятниками истории и культуры [6]. 

Главное новшество поправок в закон «Об объектах культурного наследия» 

– появление определения «территория объекта культурного наследия», под 

которой следует понимать пространство, занятое самим памятником, а также 

связанное с ним «исторически и функционально». Такими территориями 

теперь могут быть не только земли, но и леса, водоемы. 

       Еще более важным изменением стала возможность для граждан и 

организаций брать памятники в аренду. 

Речь идет об усадьбах в пригороде, старых зданиях в черте города, также 

взять в аренду и восстановить можно какой-либо разрушенный храм или 

памятник, бюст какого-либо исторического деятеля, мемориал. Срок такой 

аренды - до 49 лет, а сам памятник должен быть в неудовлетворительном 

состоянии, восстановить объект необходимо в срок не более 7 лет. Размер 

арендной ставки определяется в каждом конкретном случае и назначается с 

того дня, когда министерство примет реставрацию. Размер льготы 

рассчитывается исходя из расходов арендатора на проведение работ, 

подтвержденных сметой и актом [6]. 

Предусмотрены и штрафы за причинение вреда памятнику со стороны 

арендатора: для граждан в размере от 15 до 200 тысяч рублей, для 

должностных лиц - от 20 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 

тысяч до 5 миллионов рублей [1]. 

В кодексе об административно-правовых нарушениях так же 

предусмотрены штрафы, на юридических лиц от 200 тыс. до 5 млн руб., а в 

отношении особо ценных объектов - от 1 до 20 млн руб., в отношении 

выявленных объектов культурного наследия - от 100 тыс. до 1 млн руб, данная 

статья, в свою очередь, полностью копирует уголовную статью 243 

«Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры», которая 

абсолютно не работает.  

 

Анализ предоставления памятников в аренду 

Практика предоставления памятников в аренду, считается одной из 

наиболее популярных коррупционных схем. На уровне местного 

самоуправления, наиболее распространенной коррупционной схемой является 

заключение договора аренды с одним из аффилированных с чиновником лиц 

для последующей сдачей в субаренду арендованных объектов культурного 

наследия по коммерческой стоимости. Порой передача объекта культурного 

наследия производится неофициально через аффилированных лиц, т.е. 
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аффилированное лицо по факту владеет объектом и сдает его по коммерческой 

стоимости под офисы, рестораны, банкетные залы последующим 

субарендаторам. Зачастую все отношения в этой цепочке носят 

неофициальный характер, т.е. деньги за субаренду передаются наличным 

путем, договорные отношения носят устный характер.[9] 

Впоследствии, контролирующий чиновник получает, как правило, от 30 % 

до 50% от прибыли, полученной от сдачи объектов в субаренду. Сдача в 

аренду объектов культурного наследия, является одной из самых выгодных 

сфер в предпринимательской деятельности, до 1/3 сдаваемых офисов – 

объекты культурного наследия, при этом главной проблемой является то, что 

немалая часть объектов культурного наследия являются не выявленными и 

отсутствуют в реестре, в чем заинтересованы чиновники и аффилированные с 

ними лиц [9]. 

На практике сложилась ситуация, что десятками объектов культурного 

наследия владеть может одно лицо или одна организация. На уровне города, 

например, это могут быть несколько десятков человек и организаций, то 

например, на уровне местного самоуправления – одна организация или одно 

физическое лицо. 

Как правило, проверки на местах не проводятся, а в крупных городах – 

завершаются подкупом проверяющих. В данном случае речь идет о сдаче в 

аренду сотен тысяч квадратных метров. В результате бюджет недополучает 

сотни миллионов рублей.  

Негативный эффект состоит не только в ударе по бюджету, но и в ударе 

по экономике. Так, речь идет о монополии на сдачу в аренду, соответственно, 

о монополии в формировании ценообразования, которое зачастую является 

необоснованно высоким на рынке аренды нежилых помещений, что в свою 

очередь, сказывается на развитии малого и среднего бизнеса, который 

нуждается в аренде.  

В результате для многих предпринимателей аренда становится 

неподъемной. В данном случае между бизнесом и государством существует 

ненужный посредник, по сути, паразитирующий и на государстве, и на бизнесе 

[8]. 

Местное население и районные, городские власти или не воспринимают 

"свои" памятники как реальную ценность. Очень серьезной проблемой 

является не проработанность в законодательстве вопросов разграничения 

правомочий собственности на памятники истории и культуры. 

Власти региона уже несколько лет добиваются передачи некоторых 

федеральных памятников в собственность области. Областные чиновники 

уверяют, что для спасения памятников будут привлечены инвесторы. Для 

этого памятники передадут заинтересованным лицам в длительное 

пользование либо по договору аренды, либо по инвестдоговору. 
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Таблица 1. Территориальные особенности работы с памятниками  

культурного наследия в регионах РФ 

Вид 

населенно

го пункта 

Основные проблемы 

объектов культурного 

наследия  

Варианты решения проблем 

Крупные 

города 

-массовое сокращение числа 

подлинных памятников 
истории и культуры путём 

замены их на  копии из 

современных строительных 
материалов 

Усиление законодательной базы, жесткого 

контроля в данной сфере 

 -подмена ремонтно-

реставрационных работ 
работами по коренной 

реконструкции объектов 

культурного наследия 
(строительство мансард, 

перепланировка, возведение 

новых этажей и пристроек) 

Заключение контракта на жестких условиях, 

где застройщик не в праве менять что-либо в 
архитектурном облике здания. 

 -нарушается режим застройки 
на территории памятника и в 

зонах охраны (около них 

возводятся громадные 
новостройки) 

Ни федеральный закон, ни подзаконный акт  
(Положение о зонах охраны объектов 

культурного наследия) не разъясняет, в какие 

сроки должны быть установлены зоны охраны 
для объектов культурного наследия. Нужно 

менять эту ситуацию. 

Историче

ски 

малые 

города 

-проблема коммунального 
хозяйства. Нельзя получить 

удовольствие от знакомства с 

памятником архитектуры, 

если вокруг мы видим не 

ухоженные кварталы, а грязь, 

безвкусные новые строения, 
бедность и разруху 

Следует провести новые научные 
исследования по теме комплексного 

архитектурного благоустройства городов, что 

станет основой нашей дальнейшей работы; 

— исследования должны включать: 

разработку номенклатуры и типологии 

элементов архитектурного благоустройства и 
малых форм, определение их оптимальных 

характеристик и параметров исходя из 

наибольшей практичности их эксплуатации и 
содержания; разработку принципов 

размещения элементов архитектурного 

благоустройства и малых форм в увязке с 
ландшафтом и с учетом современных 

экономических и социальных условий; 

разработку методов комплексного 
архитектурного благоустройства городов (от 

отдельных планировочных элементов до всей 

территории в целом)  

Поселки и 

селения 

-культурное и архитектурно-

градостроительное наследие 

России слабо изучено. Значи-
тельная часть объектов,  

оказались бесхозными и 

брошенными на произвол 
судьбы.  

Привлечение высококвалифицированных 

специалистов в данную сферу. 

Сотрудничество с зарубежными 
специалистами, обмен опытом.  
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Хотелось бы отметить еще одну большую проблему, касающуюся 

культурного наследия. Это проблема вандализма. Часто от разрушительных 

действий вандалов страдают объекты культурного наследия. Так, за последние 

3 года, в России было зарегистрировано более тысячи случаев вандализма, 

направленного на памятники, архитектурные сооружения и другие объекты, 

обладающие культурной ценностью. Среди людей, склонных к вандализму, 

как показывают многочисленные исследования и статистические данные, 

подавляющее большинство составляют подростки. По данным выборочных 

обследований подростков, пик вандализма приходится на 11-13 лет [10]. 

Наиболее распространёнными способами осквернения культурного наследия 

являются роспись и граффити, наносимые специальными красящими 

средствами на памятники и здания архитектуры. Таким образом, в начале 2009 

г. в Санкт-Петербурге на знаменитом Медном Всаднике появились граффити 

чёрного цвета. Надпись небольшого размера располагалась на брюхе лошади 

[11]. 

Решение этой проблемы видится в Теории разбитых окон. 

Это криминологическая теория, разработанная и сформулированная в 1982 г. 

американскими социологами Джеймсом Уилсоном и Джорджем 

Келлингом. Теория утверждает, что предотвращение мелких 

правонарушений, таких как вандализм, публичное пьянство, прыжки 

через турникеты в метро и т. п. (т. н. нулевая терпимость) создает атмосферу 

нетерпимости к преступлениям в целом и помогает предотвращать более 

крупные преступления, а также задерживать рецидивистов, обычно 

пренебрегающих правилами поведения в общественных местах. Они 

утверждали, что преступность — это неизбежный результат отсутствия 

порядка. Если окно разбито и не застеклено, то проходящие мимо думают, что 

всем наплевать и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разбиты и 

другие окна, а чувство безнаказанности распространится на всю улицу, 

посылая сигнал всей округе. Сигнал, призывающий к более серьезным 

преступлениям». 

Теория разбитых стекол, как и всякая другая, нуждалась в подтверждении. 

В ряде городов проводились практические исследования, которые только 

подтвердили наличие данной взаимосвязи. Как поступили исследователи? Они 

способствовали максимальной очистке того места, которое раньше 

стремительно загрязнялось. Когда была создана атмосфера чистоты, были 

замечены и видимые изменения. Прохожие уже не бросали мусор прямо на 

тротуар, а пользовались урной. Если бы отходы лежали прямо у них перед 

глазами, то велика вероятность того, что все остальные продолжали бы 

мусорить. Практическое применение теории доказывает ее значимость. На 

сегодняшний день это доказанный факт.[12]  

Вывод: необходимо благоустройство территории рядом памятниками, 

муниципалам создавать конкурсы по сбору мусора с призовым выигрышем, 

так же обязательно должны стоять урны, рядом с объектами культурного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
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наследия. Нужно быстро реагировать на происки вандалов, оперативно 

заменять стекла, очищать граффити со стен. Увеличить количество плакатов, 

призывающих людей к чистоте, проводить тренинги на эту тему школах.   

Решение проблем сохранения культурного наследия возможно в активном 

сотрудничестве с зарубежными странами, обменом опыта отношения к 

памятникам. 

В качестве положительного примера отношения региональных властей к 

культурному наследию, хотелось бы привести Вологодскую область. 

В рамках международного проекта «Сохраним русский дом на Русском 

Севере» в 2011-2012 годах за счет средств бюджета Вологодской области 

(ведомственная целевая программа «Развитие Архитектурно-

этнографического музея Вологодской области») и гранта Фонда американских 

послов по сохранению культурного наследия Государственного департамента 

США (The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation) были проведены 

реставрационные работы в Доме Копылова. 

Сразу после того, как были подведены итоги работ по Гранту, 

предоставленного Фондом американских послов по сохранению культурного 

наследия Госдепартамента США в рамках проекта «Сохраним русский дом на 

Русском Севере» на экстерьерах памятника, специалисты музея подготовили 

новую заявку на продолжение работ по воссозданию интерьеров дома 

Копылова. В 2013-м музей «Семёнково» получил второй грант – на 

восстановление интерьеров. Уже сегодня посетители музея могут оценить 

уют крестьянского дома, увидеть оклеенные помещения  жилых изб, три 

печки, одна из которых разместиться на уровне подклета в «Торговой лавке». 

Всё это стало возможным благодаря предоставлению музею Гранта 

Посольством Соединенных Штатов Америки в Москве в размере 99 тысяч 

долларов США [3]. 

В Вологодской области год от года крепнут профессиональные связи 

вологодских специалистов в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия с 

коллегами из других регионов и стран.  

Центральным событием «Польской культурной весны – 2013» 

стало торжественное открытие памятного знака Джозефу Конраду – классику 

английской литературы, поляку по происхождению, проживавшему в Вологде 

в 1862–1863 годах. Появление памятного знака Джозефу Конраду на 

культурной карте Вологды послужло укреплению международного 

сотрудничества в сфере культуры и сохранению исторической памяти. 

Хвалевское - один из немногочисленных примеров того, как потомкам 

дворян удалось выкупить усадьбу у государства [3]. 

Усадьбу Хвалевское выкупили потомки прежних владельцев Качаловых с 

аукциона в 2009 году. Покупка дома обошлась им в 100 тысяч долларов. 

Работы велись на средства семьи Войцеховских-Качаловых при поддержке и 

участии местных жителей. 



564 

 

Усадьба открыла свои двери публике в начале июля 2012 года после 

завершения основных реставрационных работ. 

Новым владельцам пришлось выполнить полный комплекс 

реставрационных работ. Все исторические элементы усадебного дома бережно 

восстановлены: произведена замена кровли, заделаны трещины в стенах, 

укреплен фундамент, оштукатурены стены, заменены окна, в здание 

проведено отопление и все коммуникации. Снесены более поздние 

перегородки и пристройки, устроены новые внутренние лестницы, 

установлены отреставрированные двери, восстановлены залы анфилады. 

Часть дома представители рода Качаловых планируют отдать под 

культурный центр, в который войдут музей, концертный зал, художественная 

студия и воскресная школа для местных детей.  

На сегодняшний день стоит задача – воссоздания интерьеров. Они 

планируют собрать антикварную мебель, картины, чтобы усадьба как можно 

больше напоминала то, чем она была до революции [3]. 

Пример Вологодской области оказался позитивным, но, к сожалению, в  

российском законодательстве для наследников не предусмотрено 

приоритетного права на покупку или аренду национализированной 

собственности. Им приходится конкурировать на аукционах с другими, часто 

гораздо более состоятельными кандидатами. 

В заключении необходимо сказать, что  ситуация с состоянием 

культурного наследия в России крайне тяжелая. Честных инвестиций в этой 

сфере достаточно мало. Федеральный бюджет выделяет недостаточно средств 

на финансирование памятников, а передача в аренду, не редко, заканчивается 

коррупционными скандалами.  Необходимо усилить уровень контроля в 

данной сфере, помогать регионам обменивается опытом с зарубежными 

странами, получать гранты на восстановление объектов.           

При бережном хранении и эксплуатации культурного наследия в виде 

архитектурных памятников, ансамблей, парков или закрытых городов, они 

могут превратиться от убыточных активов в источник постоянно 

возрастающих доходов для муниципалитета или страны в целом. Это сфера 

деятельности, в которой можно аккумулировать свободные трудовые ресурсы 

региона. А синергия культурного института и академического или научно-

исследовательского института могут привести к устойчивому росту региона и 

повышению качества жизни местного населения. 
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Abstract. The subject of this study is the labor values of Muslims and Christians at the context 

of cooperation. The attempt to reduce the influence of prejudices between cultures is based 

on a comparative analysis and building a “cognitive bridge”. It gives an opportunity to spot 

some cross-cultural similarities, despite the historical, political and media pressure in the 

formation of stereotypes. 

In the spirit of humanistic tradition in psychology and the idea of individual life orientation, 

the problem of the differences may appear in an above-religion level: in line with the vision 

of the uniqueness of the individual and its ability to self-control and achieve goals. The 

analysis suggests hypotheses and alternative values for harmonious intercultural interaction 

using as a basis the relatively secular character of the Protestant work ethic and the not so 

popular conception of Islamic work ethic. 

Key words: values, value practices, Protestant work ethic, Islamic work ethic, self-control 

 

1. Въведение 

В ерата на глобалния бизнес междукултурното общуване е въпрос с 

нарастваща важност. През последното десетилетие с напредването на 

информационните технологии и увеличаване броя на компаниите, предлагащи 

нискотарифни международни полети, преодоляването на границите вече не е 

предизвикателство. Човечеството живее в глобален свят, в който е по-важно 

кой си, а не откъде си. Ако приемем това твърдение за практически 

обосновано, то демократичните принципи, залегнали в политиките на 

Европейския съюз, биха имали реален израз. Няма как обаче да не подложим 

на съмнение тяхното съществуване, имайки предвид, че не действителните 

граници разделят отделните народи, а културните им различия, много по-

устойчиви във времето. 

Макар че глобализацията направи съвременния свят по-малък, разнороден 

и социално и икономически взаимосвързан, сблъсъкът между културите стана 

mailto:bilinic@yahoo.com
mailto:ekaterina.samsonova1@gmail.com
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неизбежен. В Европа и на Балканите значително нарасна броят имигранти от 

арабско-мюсюлмански произход, носители на понякога контрастни на Запада 

култура, език и религия. Срещата им с преобладаващо християнските 

ценности, традиции и закони на континентална Европа, е житейско 

предизвикателство с една или повече социални последици: асимилация, 

интеграция, изолация или маргинализация. Съвременни изследвания показват 

множество потенциални бариери пред успешното им приобщаване в страните 

домакини [1, 2, 3, 4]. Смята се, че специфичните религиозни и морални 

ценности, междуполови стереотипи, демонизацията на арабите в масмедиите 

и дискриминацията, са главните фактори, препятстващи процесите на 

акултурация.  

Въпреки дебатите, продължаващи повече от две десетилетия, е интересно 

отново да се запитаме: Кой е авторитетът, който определя дали правата на 

човека са легитимен концепт „в Исляма“? Кои са „ислямските ценности“ и 

какъв е техният произход? Съществува ли единен ръководен принцип при 

мюсюлманите, особено в периоди на икономическа, политическа и/или 

социална криза?  

Темата цели установяване на съответствия с позитивен потенциал в 

мотивацията и трудовата етика на мюсюлмани и християни, и формулирането 

на хипотези за ценностните ориентири в приемането на „другостта“. 

 

1. Ценностни регулатори в мюсюлманското общество 

Етническият произход на мюсюлманите е доста пъстър. Основните групи 

преселници в Западна Европа са от Северна Африка, Турция и Южна Азия. 

Въпреки че те принадлежат към различни локални вероизповедания в статията 

условно е направен опит (с цел терминологична яснота) за причисляването им 

към една обща категория, доколкото всички те изпълняват сходни ритуални 

практики, съобразени с ислямската религия. 

Проучвания на поколения антрополози, предимно от арабски произход, 

водят до списък с преобладаващите ценности, споделяни в мюсюлманското 

общество, сред които: търпение, честност, лоялност и [чувство за лично] 

достойнство, великодушие, мъжество и самоуважение [2, 4]. Но традиционно 

в изследванията се коментират: а) колективизъм, б) гостоприемство и в) 

семейна чест. Изводите сочат доминиращото влияние на ценностите на 

бедуините, запазило се стабилно във времето, въпреки че около 90% от 

популацията в региона Близък Изток например неотскоро живеят в села или 

градове [4]. Отчита се и силното влияние на ислямската култура върху живота 

както на арабите мюсюлмани, така и на арабите не-мюсюлмани. 

 

2.1 Колективизъм 

В контраст с утвърдените в западното общество индивидуалистични 

ценности на самоуважение, зачитане на личните граници, себеувереност и 

стил на живот центриран около „Аз-а“, поведението при мюсюлманите е 
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подчинено ролево на „ситуацията“ и групата. Определя се от нормата лоялност 

към едно „разширено семейство“ или от идентификацията с многочислени 

„вътрешни-групи“, приоритети пред индивидуалните нужди и цели. Най-

желана ценност е общностната кохезия [4]. Колективистичната семейна 

единица е институцията, икономически обезпечаваща общността, а личният 

статус се определя от семейния произход и принадлежността към дадена 

група. Социализиращ модел на възпитание е „засраменото дете“ при 

провинение, или друго несъответно на нормите поведение. Тук срама 

произтича от външна оценка, докато западния културен модел подсилва 

чувството за лична отговорност. 

Отношенията в социалната структура имат вертикално разпределение. В 

арабското семейство детето обичайно изгражда по-близки връзки с 

възрастните, отколкото с неговите връстници [1]. Тези връзки не са 

ограничени в пределите на кръвното родство, но и по-нататък – до сформиране 

на по-големи групи от политически или идеологически порядък. 

Следователно, поведението в „рода“ и „семейството“ не може да се обяснява 

единствено в рамките на биогенетичните особености. Родствените и семейни 

връзки, и културните патерни, свързани с тях, следва да бъдат изследвани в 

контекста на взаимодопълващи се, локално-поддържани представи за 

покровителство, добросъседство и приятелство. Уместни асоциации на тези 

„естествени“ родствени връзки могат да се открият във формации като „клан“ 

или „племе“. Това подкрепя схващанията на антрополози [2, 3, 4] за 

ислямската култура като типично кланова (племенна). 

 

2.2. Гостоприемство 

В колективистичните общества с подчертана взаимна зависимост между 

индивидите, са ценени поведения, подсилващи социалната кохезия. Така 

например, номадското гостоприемство (diyafa) датира още от пред-ислямския 

период и възниква като механизъм за справяне в пустинна среда, където хората 

са напълно зависими от помощта на другите по време на пътуване или при 

защита от нападения. Неговото формиране започва едва в ранното детство.  

Гостоприемството, като индивидуално качество, отразява желаното 

поведение и символизира статуса в обществото. То предшества т.нар. „zakat“ 

– мюсюлманско задължение за предоставяне на бедните на 2,5% от 

натрупаното богатство; то служи за уравновесяване неравенството между 

класите [4]. В отношенията „домакин–гост“ гостоприемството се ръководи от 

неписани етикетни правила, които зависят от контекста, териториалността и 

от финансовото и социално състояние на включените лица. Арабите очакват 

гостоприемство и от другите – личната репутация или статус могат да бъдат 

засегнати от липсата на съответно поведение. Определящи са изискванията за 

незабавни и обширни приветствия или подкрепа. 
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2.2 Семейна чест 
Според Додд (1973) честта (’ird) има функцията на морален коректив, 

легитимиращ семейната структура [5]. Тя е важен регулатор в междуполовите 

отношения. Възприема се като „код на благоприличие“, едновременно валиден 

както за мъжа, така и за жената. Честта определя образа на индивида пред 

останалите. Ключът към запазване чистотата на собственото „лице“ е 

превантивното избягване на срама.  

Смята се, че честта има светска, а не религиозна стойност. Въпреки това 

изследователи на различни религиозни вероизповедания, косвено поддържат 

втората теза [4]. Като първостепенни притежатели на честта мъжете – бащи, 

братя, братовчеди по бащина линия – стриктно налагат спазването на нормите, 

произтичащи от нея. Това гарантира правилното поведение на жените от 

семейството и запазва репутация неопетнена. Дори една жена да не е 

насърчавала мъж, който я наблюдава или се опитва да я опознае, семейството 

й може да бъде опозорено. По този повод Додд казва: „Семейната чест се гради 

или наранява в зависимост от държанието на жените (и поведението на мъжете 

спрямо тях). … мрежата от норми, които обединява [честта], се разширяват до 

поведения, твърде слабо свързани с междуполови връзки: шумно говорене, 

обноски, външен вид при поява на обществени места“ [1]. Опетнената чест е 

въпрос повече на репутация, отколкото факт. С други думи, наказанието за 

загуба на честта, се отнася до общественото признаване на нарушението, а 

нейната реабилитация изисква незабавното изпълнение на строги санкции, 

което понякога включва и смърт. 

Учените постулират, че урбанизацията, политическата революция и 

образованието в ислямския свят не са довели до съществени промени в 

нагласите към семейната чест и свързаните с нея норми [1, 4]. Непочтеното 

поведение се счита за разрушително. То е заплаха за семейството и 

общностите. По силата на тази логика до нас все още достигат съобщения за 

„престъпления на честта“, периодично публикувани в регионални медии.  

Накратко, колективният характер на повечето мюсюлмански народи, с 

акцент върху гостоприемството и семейната чест, има функцията да 

подсигурява общностната кохезия и оцеляването на групата. Поддържането на 

тези ценности зависи от конформността в следване на предпочитаните от 

мнозинството начини на поведение. 

 

3. Религията и семейство като основополагащи единици на 

мюсюлманското общество 

Религията е основополагаща детерминанта на мюсюлманската култура. 

Има неразривна връзка между законовите норми и текстовете на Корана, 

първоизточник на Шериата (система от закони). Секуларизацията не е 

повлияла на Арабския свят – съществува равенство между нормативно 

установените правила за поведение и тези, които религиозните догми налагат. 
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Този факт предшества формирането на едно вярващо общество, за което 

религията не е мода и да си вярващ не е въпрос на избор, а необходимост, за 

да се чувстваш пълноценен и приеман от другите. 

Важен въпрос, свързан с религията на мюсюлманите, е характерната 

склонност към издигане в култ на племенни принципи и обичаи, магическо 

мислене, ритуали и др., като [земни] проекции на Аллах. Основи за по-

задълбочен анализ върху произхода и механизмите на племенните ритуали и 

при мюсюлманите могат да се открият в психоаналитичното творчество на З. 

Фройд (вж. напр. „Тотем и табу“, Изд. „Критика и хуманизъм“, 2013). 

Семейството е другата висша ценност за мюсюлманите. В автентичния 

„хадис“ (устно предание за Мохамед) е представен разговор между пророка и 

вярващия[4]. Поклонникът пита: „Кой след Аллах заслужава да бъде почитан 

и уважаван?“. Мохамед му отговаря: „Майка ти“. „А след нея?“ – запитал 

отново. „Майка ти“. „А след нея?“. „Майка ти“. „А след нея?“ – продължил да 

упорства вярващия. „Баща ти.“ Този цитат от сунната доказва важността на 

семейството и първостепенната роля на майката в ислямските общества.  

Майката е символ на семейното огнище, на дома и на топлината. 

Мюсюлманите свързват нейният образ с любвеобилност, всеотдайност и 

емоционална опора. Като стожер на семейните ценности й е отредена задачата 

да роди и да отгледа деца, да се грижи за съпруга си и за родителите му. Жената 

в ислямския свят е не само майка и съпруга, тя е божия „робиня“. За да покажат 

силата на вярата си и да следват написаното в Корана, жените покриват телата 

си, когато излизат навън, тъй като външния свят е несигурно и непознато място 

[5]. Според исляма красотата на жената трябва да бъде пазена и крита, защото 

нейната сила може да обърка мъжете, да ги наведе към нечисти помисли. Само 

в дома, в присъствието на близки, тя може да разкрие автентичността си, за да 

засвидетелства уважение към семейните традиции. 

Мъжът в ислямските общества е символ на сигурност, стабилитет и сила. 

За да бъде домът сигурно и спокойно място за жената и децата й, мъжът поема 

ролята на бранител. Той е „воин“, който излиза на „бойното поле“ – външния 

свят, за да подсигури живота на семейството си и да защитава семейната чест. 

 

4. Изследователски хипотези в контекста на ценностни дилеми 

Според популярния и утвърден в науката културен антрополог Г. Хофстеде 

доминиращите ценностни ориентации (континуум между два екстремума) в 

ислямски страни са: колективизъм, мъжественост, голяма дистанция до 

властта, избягване на неопределеността, краткосрочна ориентация на 

поведението и умерена сдържаност. От последните се откроява влиянието на 

голяма властова дистанция (ГВД) и избягване на неопределеността (ИН). 

Властовата дистанция представя степента до която членовете на една култура 

очакват и приемат неравностойното разпределение на властта [8]. ГВД 

например съответства на централизацията, подчинението и социалното 

неравенството и има положителна емоционална конотация в предимно 
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колективистичните култури. Описанието на слабата толерантност на 

обществото спрямо неопределеността в даден контекст съответства на 

измерителя ИН. Това включва начина, по който хората реагират в 

непредвидени ситуации, степента до която се чувстват застрашени от 

непознатото. На основата на дефинираните ценностни ориентации могат да се 

формулират хипотези за тяхната роля в междукултурната среща на 

мюсюлмани и християни. Те са обект на бъдещи проучвания, като за целите на 

настоящото изследване имат единствено теоретична стойност. 
 

Хипотеза 1: В общество, в което изповядването на вярата е ежедневен 

приоритет сред мнозинството, има предпоставка да бъде в по-голяма степен 

колективистично. 

 В колективистичните култури силните връзки между индивидите се 

базират на споделени интереси и обединяваща кауза. Мнозинството 

мюсюлмани отдават първостепенно значение на вярата: тя е споделената 

визия, която гарантира стабилност в групата. Това обуславя например 

наличието на трудности при интеграцията на мюсюлмани в страни с различно 

вероизповедание или такива, при които процента вярващи е нисък. Родените в 

арабски страни, чиито закони са базирани върху религиозни твърдения, 

преживяват силен културен шок в сблъсъка с демократичното управление на 

Запада. Ако за мюсюлманите властта в определяне правилата за поведение на 

Земята е притежание само на Аллах (смятан за Единствения Бог), то в 

западните култури тази власт е в ръцете на хората. 
 

Хипотеза 2: Наличието на голяма властова дистанция в корелация с 

неопределеността в мюсюлманското общество, предопределя ролята на 

възрастните като източник на познание в него.  

 Както бе посочено по-горе, в ислямската култура преобладава наличието 

на ГВД. Ислямът проповядва идеята, че мъдростта се крие във възрастните, 

традицията и религията. За мюсюлманите е присъщо ИН и чувството на 

недоверие към новото. Изворът на знанието е в миналото, а „старите“ са 

„учителите“, които трябва да се почитат и да напътстват младите. Това 

разбиране се противопоставя на тезата на западния модернизъм, че всяко 

следващо поколение притежава по-висока степен на интелект и е носител на 

промяна, която се приема за добродетел и „спасение“. Ако в ислямските 

общества погледът е обърнат към миналото, традицията е ревностно пазена и 

предавана от възрастните, то в модерния свят има стремеж към разграничаване 

от традиционното, познатото преживяване, в посока на креативно мислене и 

желанието да „покориш непознати върхове“.  
 

Хипотеза 3: В традиционното колективистично мюсюлманско общество, 

избягващо неопределеността, правото на свободен избор е ограничено в 

рамките на общоприетите норми. 
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В индивидуалистичните култури се отдава голямо значение на свободата и 

правото на избор. Демократичният стил на управление в културите на 

индивидуализма е израз на разбирането, че всеки е уникален и неговата 

позиция заслужава да бъде чута. Не е така в колективистичните култури, 

където образът и ролята на индивида отстъпват място на семейния или 

клановия мотив. В традиционната мюсюлманска общност има ярко очертана 

йерархична структура, в която конкретната роля, предопределя границите на 

поведение. Анархията е „табу“ и бива „умъртвявана в зародиш“ чрез 

налагането на строги правила. Това дава възможност на индивида да прояви 

лична воля само ако тя не е в разрез със семейните традиции. Неспазването 

на общоприетите норми е причина да бъдеш отхвърлен от „своите“.  

В западните общества доминира правото на личен избор без да се налагат 

строги ограничения на това понятие. На фона на културите-иноватори човекът 

е откъснат от традициите, той се стреми да начертае собствен път на развитие. 

За индивидуалиста независимостта е сила и рамката на общоприетото е 

предизвикателство, което трябва да надскочи, а не стена, зад която „дебне“ 

несигурността. За него себеутвърждаването и личната отговорност са 

стълбовете на себеразвитие.  

 

5. Мотивация на труд при мюсюлманите и християните 

Един от начините за позитивното възприемане на „другостта“ и за 

повишаване толерантността между ценностно различни индивиди е в рамките 

на бизнес-организацията. Това предполага установяването на възможни 

сходства между различните културни системи на мюсюлмани и християни от 

гледна точка на трудовата мотивация. Създаването на единен ценностен модел 

следва да се търси в ориентацията на личността към упорит труд, 

отговорност и отдаденост в работата, творчество, избягване на неетични 

средства при натрупването на богатство, сътрудничество и 

конкурентоспособност [1]. 

Мотивационните теории винаги са отчитали икономическите аспекти на 

човешкото съществуване и личностната себереализация. Мотивацията се 

определя като многоизмерен процес на насоченост на индивидуалния избор 

към удовлетворяване на потребности и желания.  

Стимулите и средствата за целепостигане са разнообразни. Съществуват 

вътрешни и външни фактори (Хърцбърг) и потребности от нисш и висш 

порядък (Маслоу), свързани с мотивацията. Според изследвания на трудовата 

мотивация при мюсюлмани, например, преобладават вътрешните фактори и 

инвестиране във висши потребности, доколкото вярата в Аллах е основна 

движеща сила в този процес [6]. 

От своя страна, широката гама от възможности и нови предизвикателства, 

които предлага модерното западно общество също зависят от присъствието на 

„ориентираната-навътре“ личност [6]. Проблемът за свободния избор, 

ограничаван в миналото от ригидна социализация, днес е съотносим с 
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тенденцията към себереализация и формиране на индивидуализиран 

характер.  

 В перспективата и на двете културни системи, обекти на изследването, ако 

подчинението пред авторитета запазва ролята си на водеща културна практика, 

то би мотивирало изграждането на конформен характер на „ориентираната към 

традициите“ личност, мобилизирайки социалните съпротиви към промяна. 

Когато поведението еволюира от пасивно послушание към лично усилие, 

високо-мотивираният индивид, фокусиран върху определени цели и 

ръководен от интернализирани принципи, се превръща в главния двигател на 

културното развитие. Историята за подобна трансформация е всъщност и 

историята на Протестантската трудова етика.  
 

6. Съвременни концептуализации на Протестантската трудова етика  

Макар и да липсват достатъчно емпирични доказателства за връзката 

между Протестантската трудова етика (ПТЕ) и религиозната ориентация, 

аргументите на Вебер за ролята на специфичния религиозен етос при 

възникването на капитализма отдавна са предмет на широка дискусия. 

Социолози, историци, антрополози, психолози и политици продължават да 

отправят критики или да защитават неговата концепция. 

Тезата на Вебер в светлината на личностната психология и богословието 

има за обект някои конкретизации, като: лична отговорност в работата, 

положително отношение към заетостта, и убеждението, че всеки получава 

заслуженото. Авторът описва икономическите последици от „аскетичния 

протестантизъм“ от позицията, че тъй като за Бог всеки човек е уникален, и че 

Той награждава смирените, божиите служители могат да търсят 

благословението Му в труда и в индивидуалното усилие. 

Въпреки критиците на Вебер за целите на анализа сме солидарни с неговите 

постановки. Все пак той никога не е твърдял, че една не-протестантска култура 

е неспособна да асимилира типичните капиталистически ценности [7]. Пример 

за това е разцветът на японската икономика – резултат от реформи на нейните 

институции по западен образец. Веднъж деклариран като независим от 

религиозни основания, капитализмът е лесно усвоим отвъд границите на 

културата, където първоначално възниква.  

В един от по-популярните модели на ПТЕ (вж. фиг. 1) се открояват 

индивидуалните трудови фактори – способност за самоконтрол и методичен 

труд – по посока на успех и благополучие [7]. Към тях следва да добавим не 

по-малко значимите за усилване на мотивацията: планиране на времето, 

спестовност, новаторство, вяра, честност и чувство за дълг.  
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Фигура 1: Осъвременен модел на Протестантската трудова етика (адаптация по J. 

Harold, 1997) 

 

6.1. Ислямска трудова етика  
В духа на постмодернизма не е неуместно да се потърси паралел между 

ПТЕ и трудовите ценности на изповядващите исляма. Подобно на Веберовата 

етика, ислямът осигурява идеологическа основа за различни личностни 

качества, обуславящи икономическото развитие на организацията [7]. 

Ислямът има собствена концепция за етика, идваща от Корана. Макар и 

ценностният модел на т. нар. „Ислямска трудове етика“ (ИТЕ) да е 

недостатъчно проучван, той е теоретично обоснован и емпирично изводим, 

съдейки по резултатите от изследвания на редица автори [1-6]. Установена е 

положителна връзка на ИТЕ с трудови конструкти като удовлетвореност в 

работата и организационна обвързаност. Впрочем, именно ИТЕ 

кореспондира със златните векове на мюсюлманите, в периода от осми до 

четиринадесети [4].  

До голяма степен моделът на ИТЕ се припокрива смислово с анализите на 

М. Вебер върху ПТЕ. За разлика от ПТЕ обаче, където основополагаща е 

индивидуалната мотивация за успех, ИТЕ е базирана предимно върху 

колективистични ценности. Това е особено валидно за икономически бедните 

или неграмотните, които работят заради оцеляването и материалната облага. 

Тяхното поведение се обуславя предимно от инстинктите за самосъхранение. 

Но в случаите, при които вътрешната мотивация при мюсюлманите е в 

съзвучие с религиозната вяра и принципи, ударението се измества върху 

субективните критерии за успешна кариера, отколкото върху външните 

фактори (материални блага, статус, критика). Тогава става определящо 

влиянието на религията (исляма) и вярата в Бог върху живота и целта на 
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съществуването. Тази цел е основният мотив на мюсюлманите, гарантиращ: 1) 

успех в рамките на земния живот; 2) спасение на душата, чрез опрощение; и 

3) получаване одобрението на Аллах.  

Основните белези, очертаващи модела на ИТЕ, са: 
 

 Мотивация за методичен труд  

 Психологически договор, основан на доверието  

 Избор на професия, съобразно икономическите условия  

 Работа в полза на ислямската общност  

 Сътрудничество и взаимно допълване с другите на работното място  

 Справедливост и честност в работата  

 Значимост на труда като теологично оправдан смисъл на живота  
 

От така изброените дименсии последната заслужава да й се отдаде 

приоритетно внимание. Тя обхваща в цялост отделните параметри, 

очертаващи модела на ИТЕ. В нея е заложена идеята за честния труд. Той е 

пътят към „доброто“ и не се изчерпва със стремежа към печалба. Трудът, 

основан на добродетели, доближава личността до Бога, като носи 

удовлетворение на духа и личностно израстване. 
 

6.2. Понятието „локус на контрол“ и ПТЕ 

„Локус на контрол“ (Ротер, 1954) е термин с дълги традиции в 

сравнителната психология. Свързва се с убежденията на личността за 

причините, водещи до успехи или провали в живота изобщо, или в конкретна 

сфера – здраве, образование и т.н. Склонността да се приписват външни 

фактори (съдба, късмет, чудо) на резултатите от поведението, се нарича 

„външен локус на контрол“ (екстерналност). Индивидуалната нагласа да се 

търсят основания за действията по посока на вътрешни фактори се определя 

като „вътрешен локус на контрол“ (интерналност), а именно: инвестиране на 

индивидуални усилия, положителни и отрицателни качества, наличието или 

отсъствието на необходими знания, умения и навици. В настоящия анализ 

конструктът ПТЕ и личностната интерналност намират пресечна точка в 

понятието „самоконтрол“. 

От гл. т. на индивидуалните фактори за успех и професионална реализация 

в паралела между двата етоса самоконтролът (ПТЕ) е един относително 

несъответстващ личностен компонент. Това, важно за организационното 

развитие качество, е възможен техен медиатор, ако се осмисли в параметрите 

на плуралистичното светско общество, отвъд специфичните културни 

различия, в една надрелигиозна перспектива. За да изясним неговата същност 

можем да си послужим с контрастен пример по повод изказването „Трябва да 

оставя емоциите си да изригнат“. Това не означава да следваме тези думи в 

действителност. „Изригват“ вулканите, а думата „трябва“ е наложено [отвън] 

изискване. Можем да употребяваме подобни метафори, свързани с вулкани, 

когато се отнася до г-н/г-жа Гняв: например „изригна“, „избухна“, „излезе от 
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кожата си“, „земетръсен“, „бълващ“.  Но вулканите не са живи, а водени от 

природни сили. Те не могат да не изригват, докато човешките същества – 

можем. Ето къде се крие възможност за собственото ни развитие и за 

позитивната ориентация в междукултурното общуване – в самоконтрола. 

 

7. Обобщение 
Въз основа на сравнителен анализ на трудовите ценности при 

мюсюлманите и християните беше открита възможност за създаване на обща 

мотивационна визия за сътрудничество. Изказаните в статията хипотези са в 

подкрепа на възгледа, че моделът на ПТЕ и в частност индивидуалната 

потребност за постижения и самоконтрол, могат да бъдат водещ ориентир за 

трудова мотивация и при християни и мюсюлмани. Това становище следва да 

се обедини с тезата за уникалността на индивида, като носител на потенциал 

за себеразвитие, и като субект, притежаващ лична отговорност за пълноценно 

съществуване. Без претенции за изчерпателност и теоретична пълнота 

предложената тук концепция за междукултурно сътрудничество може да 

послужи и като „компас“ в процеса на акултурация при мигрантите 

мюсюлмани. Проблемът, който възниква в опозиция на изказаните в статията 

убеждения, е в приложимостта на примера на западните институции в този 

процес, както и в противоречието между източниците на мотивация, които в 

единия случай са обусловени от лична отговорност и стремеж към 

индивидуални постижения, а в другия – от преклонението пред външни за 

личността корективи, сред които главният е Бог.  
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Abstract. The immigrating Bulgarian doctors predominantly choose Germany, because there 

the doctors-specialists get much higher payment and social status, and the residents – 

possibility to practice almost any medical activity and to develop professionally while still in 

the course of their specialization. These better conditions for work and specialization are 

primarily the result of the effectiveness of the German system for self-regulation of the 
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practices in Germany that can contribute to determining the conception for improvement of 

the system for clinical specialization and for professional self-regulation of doctors in 
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1. Въведение  

Емигриращите български лекари избират преди всичко Германия, защото 

там лекарите специалисти получават много по-високо заплащане и социален 

статус, а лекарите специализанти – възможност да извършват почти всякаква 

медицинска дейност и да се развиват професионално още по време на 

специализацията. Тези по-добри условия за работа и специализация се дължат 

основно на ефективността на немската система за саморегулация на лекарската 

професия.  

Целта на настоящия доклад е да бъдат представени традиционно добрите 

управленски практики в Германия, които могат да допринесат за определяне 

визията за усъвършенстване на системата за клинична специализация и за 

професионалната саморегулация на лекарите в България. 

 

2. Условия за работа и специализация на лекарите в Германия – поглед от 

България 

Българските лекари, които са решили да работят в чужбина, предпочитат 

Германия. Започването на работа не изисква много време, първо, защото там 

също има недостиг на лекари, особено извън големите градове, второ, защото 

дипломите, издадени в нашата страна съответстват на минималните 

mailto:snkondeva@abv.bg
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изисквания в Европейския съюз, съгласно директива 2005/36/EС, и трето, 

защото работодателите ползват услугите на посреднически и консултантски 

агенции за набиране на лекари, с което значително се намалява времето за 

подготовка на необходимите документи. 

Признават се както дипломите за магистър-лекар, така и дипломата за 

специалност (нарича се още „удостоверение за съответствие“). Лекарите без 

специалност, както и тези със специалност, които не са направили постъпки за 

признаването й, могат да работят само като асистент-лекари.  

Дипломите, издадени преди приемането на страната ни в Европейския съюз 

се признават, но има допълнително изискване за удостоверяване, че през 

последните 5 години лекарят е упражнявал професията си на пълен работен 

ден най-малко 3 последователни години. 

Същественото условие обаче е разрешението за работа като лекар в 

Германия, което се нарича апробация (Approbation). За издаването на 

разрешение за работа институциите в съответната провинция изискват 

удостоверение, че работодател в тяхната провинция ще наеме лицето. 

Независимо, че документите са различни за всяка провинция, апробацията  

дава право за работа на цялата територия на страната.    

Лекарят може  да започне работа без апробация, но трудът му няма да бъде 

заплатен докато не я получи, а времето за получаването й е около 3 месеца. 

Задължително е членството в лекарска камара и притежаването на 

сертификат за владеене на немски език, минимум ниво B2. В някои провинции 

има и по-високи изисквания за владеене на езика, а медицинският немски не е 

задължително условие, защото след започване на работа повечето болници 

осигуряват кратки курсове на място. 

Лекарските заплати в Германия зависят от фактори като: семейно 

положение, квалификация, опит, големина и местоположение на здравното 

заведение и др. Възнагражденията на лекарите извън големите градове са по-

високи.  

Работодателите, които са поканили даден лекар на интервю, поемат 

разходите за хотел и храна, като изцяло или частично възстановяват пътните 

разходи. Съдействат за осигуряване на жилище под наем, но в повечето случаи 

предлагат настаняване в общежитие или апартаменти на болницата. 

 

3. Система на медицинско самоуправление, регулация и обучение 

Централната организация в системата за медицинско самоуправление е 

Федералната лекарска камара (Bundesärztekammer (BÄK), която обединява 17-

те лекарски камари в Германия (Landesärztekammer). Тези камари са 

самоуправляващи се публични институции, независими от правителствата на 

отделните провинции. Членството в камарите на федералните провинции е 

задължително за всички лекари, които практикуват в Германия. 

Асоциацията на немските камари на лекарите представлява интересите на 

лекарите по въпроси, свързани с професионалната политика и е активен 
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участник в законодателните процедури, в процесите при формиране на 

професионални становища и мнения, свързани със здравеопазването и 

социалната политика. 

Лекарите са членове на Федералната камара на лекарите по силата на 

задължителното си членство в камара на лекарите в съответната федерална 

провинция.  

Немската лекарска асамблея (Deutscher Ärztetag), наричана още 

„парламента на лекарската професия“ в Германия, се провежда всяка година 

от 1873 г., с изключение на следните години: 1912, 1915-1917, 1920, 1922/1923, 

1932-1947. 

Намерението на немските лекари през 1873 г. е да се обединят усилията на 

разпръснатите по това време медицински дружества за обмен и взаимно 

признаване на научните и практическите постижения на лекарската професия 

и социалното осигуряване на лекарите. 

Новата страница в самоуправлението на немските лекари започва през 1947 

г., когато западногерманските лекарски камари учредяват Федералната 

лекарска камара. След обединението на Германия във федералната камара се 

включват и създадените самостоятелни камари в бившите източногермански 

провинции.   

Седалището на Федералната лекарска камара е в Берлин. Органи на 

камарата са Общото събрание, Управителният съвет, Председателският съвет 

и Изпълнителният съвет. Годишната лекарска асамблея е общото събрание на 

Федералната лекарска камара, която се свиква и работи по специален 

правилник [1]. 

На лекарската асамблея председателят или генералният секретар 

представят годишен доклад за работата на Федералната лекарска камара, а 

председателят на Комитета по финанси отчита финансите и резултатите от 

одитите на комисията. 

Камарите на лекарите изпращат общо 250 делегати за Немската лекарска 

асамблея. Делегатите обсъждат и приемат общи професионални регламенти 

относно, например, професионалния регистър на лекарите 

(Musterberufsordnung) и регламентирането на обучението за придобиване на 

специалност (Musterweiterbildungsordnung). Приемат също така становища по 

актуални въпроси на лекарската професия и по социално-политически дебати, 

свързани със здравеопазването.  

В специална публикация [2] Федералната лекарска камара представя 

структурата и състава на комисиите и работните групи. 

В Академията на диалога на Федералната лекарска камара (Akademien der 

Bundesärztekammer im Dialog) са създадени тематични работни групи – по 

финансиране на амбулаторното обучение, стратегиите,  медицинската 

психотерапия, и др. 

От 1996 г. е учредена позиция комисар (омбудсман) по правата на човека 

на Федералната лекарска камара. Сферата на дейност на омбудсмана по 
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правата на човека включва консултиране и информиране на провинциалните 

камари, лекарите и обществеността по правни и политически въпроси на 

законодателството и административни действия в областта на медицината, при 

които правата на човека са изложени на риск. Комисарят по правата на човека  

няма правомощия по отношение правните действия на лекарските камари и 

отговорности, свързани с предполагаеми нарушения на лекари в рамките на 

немското право. 

Функциите на Федералната лекарска камара са: 

 Осигуряването на добра медицинска помощ на населението чрез 

постоянен обмен на опит между провинциалните камари на лекарите 

и координирането на техните цели и дейности.  

 Насърчаването на чувство за единство между всички лекари, които 

практикуват в Германия, като предоставя съвети и ги информира за 

всички важни процеси и дейности, свързани с лекарската професия, 

здравеопазването и обществото. 

 Постигането на оптимална степен на регулиране на професионалните 

задължения и принципи на лекарската практика във всички 

медицински области. 

 Гарантирането на професионалните интереси на лекарите по въпроси, 

които са извън рамките на самоуправлението и саморегулацията на 

професията – връзки с федералното правителство, двете камари на 

парламента и политическите партии. 

 Защитаване позициите на лекарската професия по въпроси, отнасящи 

се до здравната политика и медицинската практика. 

 Насърчаване на продължаващото медицинско обучение и 

осигуряването на медицинско качество. 

 Изграждане и поддържане на добри отношения с медицинските 

асоциации и научната медицинска общност в чужбина. 

 Наблюдение върху прилагането на:  

- Професионалния кодекс (Berufsordnung), който регламентира етичните и 

професионалните задължения на лекарите, взаимоотношенията помежду им и 

с пациентите  и   

- Правилата за обучение за придобиване на специалност, които определят 

съдържанието, продължителността и целите на обучение и наименованията на 

отделните специалности и подспециалности. 
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Лекарските камари на отделните провинции имат допълнителни 

задължения, като например поддържането на специфични здравни услуги, 

регулирането на специализираното обучение и изпитите за специалност, 

мониторинга на професионалното поведение, разследването на претенции за 

злоупотреби, както и организирането на социалното осигуряване и 

пенсионния фонд на лекарите. 

Основните дейности на асоциацията са свързани с изпълнение на 

решенията на самата камара, представителство и застъпничество на 

интересите на немските лекари на национално и международно ниво, 

консултиране на немския парламент и правителството, мониторинг на .пазара 

на наркотици със специален фокус върху нежеланите лекарствени реакции, 

които се регистрират от Комисията по лекарствата, както и на дейността на 

Националната асоциация за задължително здравно застраховане на лекарите.  

Федералната лекарска камара няма синдикален характер, но въпреки това 

се ангажира да преговаря за заплащането на медицинската експертиза от 

пенсионните фондове, за обезщетенията за медицинските експертизи и 

свидетелите в съда, и др. 

Камарата преговаря също така и с Министерство на здравеопазването 

относно схемата за заплащане на лекарите в частния сектор. 

Едно от основните задължения на Федералната лекарска камара е 

поддържането на високи професионални и етични стандарти в областта на 

медицината. Тази цел е ръководна по отношение на всички дейности във 

всички органи и комисии на федералната и регионалните лекарски камари. Тя 

се разглежда като предпоставка за предоставяне на най-добрата медицинска 

услуга на обществото, както и като гаранция за независимостта на 

самоуправляващата се структура на лекарската професия. 

Федералната камара се ангажира да подкрепя развитието и интеграцията на 

Европейския съюз и интензивното сътрудничество с всички международни 

организации и органи [3]. 

Според Правилника за квалификация на лекарите (Weiterbildungsordnung), 

специализацията в Германия, като обучение за придобиване на специфични 

умения в определена област на медицината след завършване на основна 

образователна степен и получаване на разрешение за практикуването на 

медицина, се характеризира със следното: 

 По отношение на отговорностите за специализираното обучение: 

- Федералната лекарска камара (Bundesärztekammer (BÄK) разработва 

правила за обучение [4], които имат препоръчителен характер и определят 

минималните срокове и минималното съдържание, а условията на 

индивидуалната специализация се регламентират от лекарската камара на 

провинцията, в която работи съответния лекар. 
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- Отговорни по всички въпроси, отнасящи се до следдипломното 

(специалното и продължителното) медицинско обучение са лекарските камари 

на отделните провинции (Landesarztekammern). 

- Обучаващият лекар е специалист в определена медицинска специалност 

или подспециалност, който притежава сертификат, издаден от провинциалната 

лекарска камара. 

- Центърът за обучение е университет, институт, отделна клиника на 

лечебно заведение или лекарска практика, одобрени от лекарската камара на 

провинцията, в която се намира. 

Федералната лекарска камара е неперсонифицирано сдружение10, а 

камарите на лекарите на отделните провинции са корпорации на публичното 

право11. 

Сертифицираният от лекарската камара и работещ в одобрен център за 

обучение лекар специалист притежава властовият ресурс да провежда и 

оценява обучението на специализанта.  

Изискванията към центъра за обучение са да поддържа необходимия брой 

пациенти с типични за съответната специалност заболявания; да разполага с 

персонал и оборудване, отговарящи на развитието на медицината и на 

програмите за обучение, и да осигурява редовни обучителни консултации. 

Разрешението на центъра за обучение може изцяло или частично да бъде 

отнето, когато отпаднат основанията за издаване на сертификат на единствен 

обучаващ лекар, когато се установи, че не се изпълнява или вече не може да 

бъде изпълнявана програмата за обучение или когато не могат да бъдат 

изпълнени изискванията за осигуряване на достатъчен брой пациенти с 

типични заболявания, персонал, оборудване и консултации, необходими за 

обучението. 

 По отношение статуса на специализантите и получаването на 

удостоверение за признаване на специалност: 

- Приоритет е практическото приложение на медицинските познания в 

извънболничната, болничната и рехабилитационната грижа за пациентите.  

- Обучението в определена област на медицината се провежда под формата 

на структуриран ред в придобиването на квалификация, като специализантът 

трябва да изпълни конкретна програма с определени изследвания и методи на 

лечение. 

- По време на специализацията специализантът не държи формални изпити, 

а само един основен изпит след завършване на обучението. За някои 

специалности обаче има изисквания за допълнително обучение и курсове от 

                                                 
10 Обединяване на 2 или повече лица за извършване на съвместна дейност и постигане 

на обща цел. Самото дружество не е ЮЛ. 
11 ЮЛ на публичното право, на което държавата възлага със закон публичноправни 

функции – организиране, контрол, известна дисциплинарна власт спрямо членовете, и 

др. 
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системата за следдипломно обучение, които се провеждат в медицински 

университети, центрове и институти за следдипломно обучение и са платени. 

- Предписаните минимални изисквания към съдържанието и 

продължителността се удължават при индивидуалното обучение в зависимост 

от личното разпределение на периодите за работа (майчинство, непълно 

работно време и т.н.) и от степента на усвояване на специалните знания и 

практическото им приложение. 

- Обучението се провежда в одобрени обучителни институции, където 

лекарят асистент работи на пълно работно време (или на намалено работно 

време за по-дълъг период) и извършваната от него медицинска дейност се 

заплаща. То включва практическа дейност и теоретично обучение под надзора 

на оторизираните лекари и в определените случаи  допълнителни курсове, 

които специализантът трябва успешно да приключи. 

- Завършването на обучението и получаването на квалификация „лекар 

специалист“ по определена медицинска специалност или подспециалност се 

потвърждава от удостоверение за признаване, което се издава след 

документирано приключване и оценяване на лекаря асистент от страна на 

обучаващия лекар и успешно положен изпит. 

- Допускането до изпита става след заявление и разрешение от лекарската 

камара въз основа на изпълнението на изискванията за срок и съдържание на 

обучението и оценката на обучаващия лекар. 

- Изпитните комисии се назначават от съответната лекарска камара, но в 

тях могат да се включват и лекари от други провинциални камари. 

 

4.  Състояние на лекарската професия - поглед от Германия 

В сайта на федералната камара е публикуван кратък анализ на официалните 

статистически данни за 2014 г., направен от професор Франк Улрих 

Монтгомъри, президент на Федералната лекарска камара и председател на 

Лекарската камара на Хамбург: [5] 

През 2014 г. с 2,2 на сто е нараснал броят на регистрираните в 

провинциалните камари, които работят като лекари, като в края на годината те 

са 365 247. Това увеличение, според проф. Монтгомъри, не е достатъчно, за да 

се премахнат различията в предоставянето на медицинска помощ, създадени в 

резултат на поредица от социални развития. 

Налице е смяна на приоритетите на младите лекари, които вече отдават 

голямо значение на постигането на баланс между работата, семейството и 

свободното време, на фиксираните работни часове и гъвкавите модели на 

работното време. В резултат все повече от тях избират да работят на непълно 

работно време. 

Според проучванията 23 % от лекарите планират да изоставят практиката 

си до 2020 г. В същото време има необходимост от повече персонал, в резултат 

от новите възможности за лечение и поради демографските промени - броят 

на населението на възраст над 79 години ще се увеличава до около 13 % към 
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2060 г. Колкото по-възрастно е населението, толкова по-голям е интензитетът 

на лечението и по този начин търсенето на лекари. От всички страни в 

Европейския съюз Германия е с най-възрастното население, а в световен 

мащаб е втората страна след Япония. Прогнозира се недостиг на около 111 000 

лекари до 2030 г., според консултантската компания Roland Berger. 

Обществото застарява, а с него и медицинската професия. Делът на 

лекарите под 35-годишна възраст през 2014 г. е бил 18,3 %. За сравнение през 

1993 г. 26.6 % от лекарите са били на възраст до 35 години. Освен това делът 

на лекарите на възраст между 40 и 49 години намалява от 26.6 % на 25.2 %, 

докато делът на тези, които са на възраст от 50 до 59 години от 28,3 % е 

нараснал до 28.5 %. 

През 2014 г. 2 364 лекари са напуснали Германия. Най-популярните страни 

за емиграция са, както в предишни години, Швейцария (754), Австрия (285) и 

САЩ (131). 

За известно облекчение, според проф. Монтгомъри,  имиграцията се 

предвижда. - Броят на регистрираните в Германия чуждестранни лекари се е 

увеличил през 2014 г. на 39 661, което представлява увеличение от 10,5 %. Най-

голямо е увеличението на регистрираните лекари  от европейските страни – с 

2 361 и по-специално от Европейския съюз с 1 692. Общо 72,3 % от всички 

чуждестранни лекари са от Европа, 18,4 % от Азия, 5,7 % от Африка и 2,9 % 

от Америка. Най-големите групи са от Румъния (3 857), Гърция (3 011), 

Австрия (2 695) и Полша (1 936). Лекарите от чужбина имат съществен принос 

за поддържането на медицинската помощ в селските райони. 

 

5. Заключение 

През 1998 г. 60 народни представители от 38-то НС оспориха пред 

Конституционния съд (КС) задължителното членство в Българския лекарски 

съюз (БЛС) [6]. Съдът отхвърли искането им за обявяване на атакуваните 

разпоредби в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите 

за противоконституционни, позовавайки се на  практиката на Европейския съд 

по правата на човека по отношение на публичните корпорации. 

В подкрепа на своето решение конституционните съдии посочват, 

представеното по едно от делата в Страсбург, становище на Германския 

федерален конституционен съд и на господстващата германска правна 

доктрина, отнасящо се до различните корпорации (т.нар. камари) на 

публичното право, включително на лекарите и стоматолозите. В него е казано, 

че задължителното членство в камара на лицата, упражняващи съответните 

професии, не противоречи на Конституцията на Германия, защото 

прогласената свобода на сдружаване се отнася до учредяването на сдружения 

с идеална цел и на дружества, които имат частноправен характер. 

Корпорациите на публичното право не попадат в тази категория и затова те не 

са противоконституционни. 
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Независимо от особеното мнения на някои конституционни съдии, е 

потвърден статутът на БЛС като корпорация, която разполага с известни 

публичноправни функции за организиране, контрол и дисциплинарна власт 

спрямо лекарите.  

В нашата правна система вече се утвърдиха различни корпорации на 

публичното право – камара на строителите, архитектите, инженерите в 

инвестиционното проектиране, частните съдебни изпълнители, независимите 

оценители, адвокатите, и др. 

За съжаление съсловната организация на лекарите, въпреки решението на 

КС през 1998 г., продължава да има ограничени функции и статутът на БЛС е 

по-скоро на синдикат, отколкото на камара, независимо от направените от него 

структурни промени и създаването на Акредитационен съвет и бордове по 

повечето медицински специалности.  

По-нататъшното усъвършенстване на системата, с цел  предоставяне на 

най-добрата медицинска услуга на обществото, е невъзможно без промяна в 

законодателството и разширяванeто на функциите на съсловната организация 

по отношение придобиването на специалност от лекарите. Сега Законът за 

здравето възлага на БЛС само организацията, координацията и контролът 

върху продължаващото професионално развитие на лекарите. 

Премахването на ограниченията и регламентирането статута на БЛС като 

камара ще утвърди, по примера на Германия и други страни-членки, 

неотменната отговорност на лекарската професия да се саморегулира, като 

естествена последица от правото на професионална автономия.  

 

Литература 
1. Geschäftsordnung der Deutschen Ärztetage [PDF], 

http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/geschaeftsordnung/ 

2. Gesamtübersicht der Gremien der Bundesärztekammer [PDF] 

Stand: 01.12.2015, http://www.bundesaerztekammer.de/  

3. European Financial Management Association (EFMA), National medical associations, 

representing both member organisations and observers, http://legeforeningen.no/efma-

who/members/national-medical-associations-representing-both-member-organisations-

and-observers/bundesarztekammer-german-medical-association/ 

4. (Muster-)Weiterbildungsordnung, http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-

fortbildung/weiterbildung/muster-weiterbildungsordnung/ 

5. Ärztestatistik 2014: Etwas mehr und doch zu wenig, 

http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2014/ 

6. Reshenie № 29 ot 11 noemvri 1998 g. po k.d. № 28/98 g. otnosno iskane za ustanovyavane 

na protivokonstitutsionnost na Zakona za saslovnite organizatsii na lekarite i stomatolozite. 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=bg&rurl=translate.google.bg&sl=de&tl=bg&u=http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/DAeT_Geschaeftsordnung_2013.pdf&usg=ALkJrhhvDwNR4ELYoOKhQvn7934A3KsLrQ
http://www.bundesaerztekammer.de/aerztetag/geschaeftsordnung/
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Geschaeftsstelle/Gremien_BAEK.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/
http://legeforeningen.no/efma-who/members/national-medical-associations-representing-both-member-organisations-and-observers/bundesarztekammer-german-medical-association/
http://legeforeningen.no/efma-who/members/national-medical-associations-representing-both-member-organisations-and-observers/bundesarztekammer-german-medical-association/
http://legeforeningen.no/efma-who/members/national-medical-associations-representing-both-member-organisations-and-observers/bundesarztekammer-german-medical-association/
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-fortbildung/weiterbildung/muster-weiterbildungsordnung/
http://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-fortbildung/weiterbildung/muster-weiterbildungsordnung/
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2014/


586 

 

POLITICAL CHANGES OF WOMAN IDENTITY 

(Case study in Bulgaria between 1944 and 1989) 

 
Yoana Pavlova 

 
Department of Management, Technical University, Bulgaria  

 E-mail:yoana.ppavlova@gmail.com 

  
Abstract. The article is focused on the perception of the identity. What is accepted as a proper 

woman’s identity and how this identity is used for political purposes?  The article examines 

the traditional woman’s role in the society of one hand and on the other hand how this role is 

been changed under the political ideology. When the communist party took power in Bulgaria 

in 1944 the rulers tried to change the woman’s traditional identity  using different policies and 

strategies. 
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1. Introduction  

The end of World War II divided the world into two parts – socialist and 

capitalist. The political, social and economic life in the two parts was organized in 

completely different way. Capitalist countries followed a market economy, 

democratic management and free social sphere, where every person could express 

his/her personality. Socialist countries organized their political, social and economic 

life under the communist ideology. The Communist party was the only ruling party; 

the economy was planned by the State. In the social sphere, the party tried to equalize 

all people not only by their incomes, but also by their perception and behavior. 

The end of WWII found Bulgaria as a very low developed country. In 1944, 

Bulgaria was mainly a rural country and more than 75% of its population lived in 

rural areas [1]. Farming was the main occupation, but its productivity was very low, 

because of the underdevelopment in technology. The Bulgarian industry was also 

not well developed. The unproductive agriculture and poorly developed industry 

determined the low level of economic progress.  As a result of that, the development 

in the social sphere was also very limited.  

The majority of the Bulgarian population lived in the villages and the dominant 

attitude was religiously-traditional. Bulgaria is an Orthodox country where religion 

and tradition played a significant role in forming the social knowledge. Based on the 

Christian dogmas, similar to Western Europe, the public and private spheres are 

dominated by the patriarchal tradition. The patriarchal tradition puts the male figure 

in a dominant position not only in the public, but in the private sphere as well. The 

man is recognized as a “head” of the family and all members must obey his orders. 

The woman has been placed as a companion to the man and has to obey him.  The 

Bulgarian family is multigenerational where several generations live together in 

strong hierarchy. Obedience is organized not by gender but by age. The leading role 

of the man cannot be challenged, but the Bulgarian woman has been empowered 
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through the figure of the mother-in-law. The elder woman rules the household, gives 

orders to her daughters-in-law, sons, daughters and grandchildren. The woman 

works as hard as her husband to ensure the prosperity of her family, but she is not 

equal with him in front of the law. Her economic activities are limited because of 

her few political and social rights. As a result of that the Bulgarian woman’s 

personality was crippled and put in absolute obedience to her husband [2]. 

Identity is the psychological acceptance of your own personality with its 

specific characteristics. But all of these specific characteristics are products of the 

common effort. Society prescribes and legitimates an identity which is incorporated 

in your own personal identity. The Bulgarian woman’s identity despite her own 

personality must correspond to the prescribed one. The female identity is exposed in 

the woman’s roles, mainly in the role of a mother and wife. Performing these roles 

is connected to certain requirements and responsibilities. The woman was not only 

responsible for the housework, and raising and educating the children. She also 

should be a good worker in the field and very handy at home. She must be good at 

cooking, knitting, cleaning, sewing, etc. Determining how successful she was in all 

of these duties is a public opinion. If the people from the surrounding environment 

said that you are excellent “kashtovnitsa” (housewife), it meant that you fulfill all 

the requirements of your female identity [3].  Both individual and collective 

identities are located within a range of sociocultural categories, e.g. gender, class, 

race, nationality, age and ethnicity. Any expression of identity then involves the 

negotiation of an existing set of culturally defined labels, concepts and discursive 

positions, thereby generating variable and contextualized constructions of the 

categories [4].   

In the Bulgarian social and cultural context, people living in the villages were 

recognized as the “guardians of nation”. The traditional way of life was treated as a 

specific part of the past which should be protected from the bad/harmful influence 

coming from Western cultures. Women in their role as mothers were the main actors 

in preserving the traditions. The people in power who ruled before 1944 treated the 

countrywoman as a “mother of the nation”, so she could help her fatherland during 

hard times by performing her traditional roles of a mother and wife. 

The only exception from the traditional female identity, which is socially 

legitimated at the same time, is the occupation of a teacher. But this personal identity 

as a teacher could continue only until the woman got married. After her marriage, 

she left her job and accepted the honored role of a wife and mother.   

The end of World War II and the empowerment of the communist party in 

Bulgaria in 1944 stimulated some changes.  The new rulers took actions to change 

the political, economic and social life in the country. The first act of the new regime 

was to adopt a new Constitution where article 72 proclaimed the equality of men and 

women in every aspects of public and private life [5]. The new proclamation 

liberated the woman from the burden of the patriarchal tradition, so she could help 

build the new socialist order. 
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The new government planned a fast industrialization of the country by following 

the Soviet Union model. The construction of roads, bridges, hospitals and schools 

needed many workers. Using the key ideological tenets of equality and equal 

working opportunity, the Communist started to “create” the new female identity. 

“The new female identity was constituted in time, instituted through an exterior 

space and through a stylized repetition of acts“ [6].   

Using the method of propaganda, the new regime started to construct a new 

habitus [7]  for the Bulgarian woman. The habitus is a mechanism which helps social 

structures to be incorporated in personal behaviuor through exterior acts from 

surrounding world. The new habitus stepped on the existing norms for woman’s 

behavior and just adding new responsibilities based on communist ideology.  

The Communist policies towards women in Bulgaria could be divided mainly 

in two periods.  The first period started in 1944 and finished in 1975 and the second 

period included the years from 1975 to 1989. Each of these periods used policies and 

strategies focused on creating a specific female identity, which would best fit the 

communist ideology. 

 

2. First period of female identity 

The first period is characterized with engendered policy. The government 

focused on flow women in the labour market outside home. They tried to eliminate 

sexual/gender differentiation of the duties. The separation between male and female 

rights and responsibilities was still following the patriarchal tradition. In its attempt 

to change the social attitudes, the new leaders encouraged women to work outside 

the home and work in so called “male” professions like tractor drivers, electricians 

and workers in the heavy industries.  In the 1960s new schools opened, where young 

girls were taught how to drive and repair tractors. Many propaganda movies were 

made to promote these schools. The new identity of a working woman in a man’s 

world demanded a new vision. Gils and boys wore the same clothes – simple, baggy 

and grey. Make up was forbidden. The communists tried to enforce a new vision on 

the man and the woman as an “engendered” working person.  They tried to eliminate 

every sign of sexual difference. Nevertheless all these efforts they reinforced the 

traditional norms, because they separated student in these schools on girls and boys. 

In 1957, 32, 8% of women were paid workers outside the home. 70, 7% of them 

were working in the light industry. In 1957, 30,3% worked in the chemical industry 

which increased to 44,4% in 1974. During the first two decades of socialism, 15,7% 

of women worked in the engineering industry, but their number increased drastically 

to 34,4% in 1974 [8]. The number of working women continued to grow in the 

following years and reached more than 80% in 1988 [9].   

As the idea of “engendered” person did not work out than the emphasis was put 

on the woman as a worker. The word “housewife” was denounced as “bourgeois” 

and “capitalistic” which restricted the female personality [10]. The positive aspects 

of the communist policy were that the government did its best to ensure working 

opportunities for women. Many kindergartens, schools, public bakeries and laundry 
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were opened. All these improvements would take some responsibilities off the 

woman’s shoulders during the day. The resulting free time would provide women a 

chance to develop their potential.  

Although women worked outside the home, they still perceived themselves as 

working housewives. Their important realization was at home, not at work. Women 

accepted their paid occupation as an additional financial help for the family budget, 

not as a place for personal realization [11].    

The first period of communist policy encouraged women to participate in the 

political life of the country. Women attended public meetings and could vote. There 

were quotas for women in the parliament. Between1945-1946 16 women were 

members of parliament, their number growth drastically to 87 during the 34th 

National Assembly of Republic of Bulgaria (1981-1986). Til the mid-70s 25,7% of 

engineers were women and 14,2% were on management positions [12].   

The government created a new image for the woman. She rose from illiterate 

and rightless during the previous political regime to an educated and politically 

active socialist woman. The socialist woman was not only an excellent worker; she 

was also a caring and loving mother and wife; a good housewife and an active 

member of society. She became a “super woman”.  

 

3. Second period of female identity 

The second period from 1975 to 1989 was characterized by a conversionary 

policy. The government abandoned the idea of the woman as a worker, especially in 

male professions. One of the reasons was the negative growth of the population. The 

government found a solution to this problem by changing the female identity from a 

worker to a housewife and a mother of many children. To increase the birth rate, the 

ruling party created a package of strategies. The woman was granted with a 

generously paid maternity leave (until the child reached the age of two and an 

additional unpaid year, which was recognized as a working year for pension 

purposes). In production plants, baby rooms were opened and breast-feeding women 

were allowed to leave work twice a day to feed their babies. A special law was 

adopted which did not allow women to work in an environment (like mining, diving, 

military) which could endanger her reproductive ability. Women were encouraged 

to work at jobs more appropriate for their biological/natural functions as mothers. 

Such appropriate professions were considered to be teachers, nurses, secretaries, or 

shop assistants.   

The State emphasized the female identity as a mother. “Mother” was not just a 

biological function, but it also became an honorable symbol of nationalism. The 

government tried to stimulate women to have more than two kids. Women who had 

more than two children received privileges related to better housing or the 

opportunity of buying a car. They received the title “mother hero” and received 

financial benefits. 
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4. Conclusion 

Despite all the efforts during the second period, the new female identity was not 

adopted by the people. The state did everything it could to increase the woman’s role 

in the political, social and economic sphere. They succeeded in creating a new 

female identity, which involved new economic activities for the caring mother and 

wife. The new female identity combined political and economic activities on one 

hand and old patriarchal attitudes related to private sphere of the family on the other 

hand. The attempt of social engineering shows that despite the restrictions or benefits 

not every policy works out. The policies which followed in some way the natural 

way of development were easier adopted by the people versos to these which were 

against the started way of development. 
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Abstract. The paper presents a conception of a research focused on the worldviews 

orientations and values attitudes of the students at Technical University-Sofia. The main goal 

of the research is to find concepts that define personal choices. The survey is designed to 

cover multifaceted lifeforms of young people. The key categories of analysis are social, 

personal, economic, and political values. How students are influenced in their personal 

choices by all these factors and how they understand some of the dominant perceptions - it is 

the main issue in this paper.  
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„Първото задължение на университета е да учи на мъдрост, а не на 

професия; на характер, а не на техники.“ 

Уинстън Чърчил 

 

1. Въведение: Необходимост и актуалност на изследването на 

светогледните ориентации и ценностните нагласи на студентите от ТУ-

София 

Навсякъде в съвременния свят висшето инженерно образование е едно от 

най-престижните, което се дължи на ролята на технологиите във всички 

аспекти на модерния живот. Това натоварва позицията на специалиста-

инженер с очаквания и изисквания, далеч надхвърлящи тясната област на 

професионалната му реализация. Той трябва не само да умее да създава, 

поддържа и управлява сложни технологични процеси, а да е способен да 

отговори на големите предизвикателства, които динамичното социално, 

икономическо, политическо и културно развитие поставя.  
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„Високата летва“, поставена от обществото пред специалиста с висше 

техническо образование, на свой ред предполага, че той трябва да е човек, 

който може да се ориентира творчески и самостоятелно в широк спектър от 

проблеми извън по-тесния кръг на непосредствените му професионални 

компетенции; човек с широка обща култура, светоглед и ценности, 

формиращи обществените стандарти за интерпретация на действителността и 

нормиращи съответстващото им социално поведение. 

Решаващ дял от отговорността за създаването на очертания социално-

културен профил на съвременния инженер носи университетското му 

образование. Съумява ли то да се справи с тази задача, поставена от глобалната 

технологична цивилизация? – Отговорът на този въпрос изисква преди всичко 

точното познаване на актуалното състояние, което може да се постигне чрез 

емпиричното изследване на динамиката в светогледните ориентации и 

ценностни нагласи на студентите в хода на обучението им. В българските 

условия изключително подходящ „терен“ за подобно изследване е 

Техническият университет – София, който е водещата национална институция 

за подготовка на висши инженерни кадри. 

Аргумент за необходимостта от изследването на светогледните 

ориентации и ценностните нагласи на бъдещите български инженери може да 

се почерпи и от перспективата в развитието на съвременната научно-

технологична култура, очертана в схващанията на водещи европейски и 

американски изследователи. 

В своята лекция, изнесена през петдесетте години на миналия век в 

Кембриджския университет и публикувана впоследствие под заглавието 

„Двете култури и научната революция”, Чарлс Пърси Сноу развива тезата, че 

в съвременната западна култура съществуват две основни духовни форми, 

които все повече се отдалечават – положение, оценявано от него като заплаха 

за нейното бъдеще като цяло. Това са от една страна науката или по-точно 

комплекса от естественонаучните и техническите дисциплини, а, от друга, 

литературата (и изкуството въобще) или, разгледано в по-общ план, – 

хуманитаристиката. Големият проблем Сноу вижда в обстоятелството, че 

между тези две лица на културата няма диалог, че те са се отчуждили и все 

повече се отчуждават – учените не разбират за какво спорят и от какво се 

вълнуват писателите, а техните теории на свой ред са станали напълно 

неразбираеми за дейците на изкуството. Вината за това донякъде е поделена, 

но по-тежката част от нея е стоварена все пак върху хуманитаристиката.  

Учените са упреквани за това, че техните теории са станали прекалено 

неразбираеми за всеки извън ограничения кръг на тесните специалисти, което 

се дължи и на прекомерната им математизация. Но независимо от това учените 

имат едно голямо предимство – те се занимават с реални проблеми, изследват 

реалния свят. За разлика от тях литераторите (и хората на изкуството и 

хуманитарната мисъл въобще) са отвърнали погледа си от живота такъв, 

какъвто е в действителност, втренчвайки се в неговите изображения, които 
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създават техните колеги. И точно затова са станали, на свой ред, неразбираеми 

за дейците на точните науки, а донякъде и излишни за общия прогрес. Една 

изключително опасна културна фрагментация, за чието преодоляване е 

необходима радикална промяна в образованието [1]. 

Неговата универсална чувствителност към проблемите е уловила една от 

най-значимите колизии в съвременната западна култура и затова не е 

случайно, че съдържащите се в „Двете култури” идеи продължават да са обект 

на критично обсъждане и оценка половин век след като са формулирани [2]. 

Нещо повече – тъкмо те индуцират концепцията за „третата култура”, 

която по мнението на американския публицист и издател Джон Брокмън 

преодолява противопоставянето между точното естествознание и 

литературно-хуманитарното мислене. За него са налице достатъчно основания 

да се твърди, че в настоящето много от учените в областта на естествените 

науки излизат от старата рамка и се опитват да представят светогледните 

измерения на своите теории по един разбираем за широката аудитория начин. 

Представителите на хуманитарните дисциплини, на свой ред, преодоляват 

обичайното следване на различни интелектуални школи с присъщото за тях 

робуването на идеологически предразсъдъци и вместо обсъждането на идеите 

на своите колеги (съмишленици или противници) отново се насочват към 

обсъждането на реалните проблеми на живота. По този начин хуманитарните 

изследвания се доближават по своята насоченост до естественонаучните, а 

науката като цяло възвръща загубената си цялостност и хуманистичен патос. 

Това е „третата култура”, която вече се е появила на мястото на „двете 

култури” на Сноу [3]. 

Дали културният оптимизъм на Брокман, основан на преклонението пред 

„позитивната” наука, се крепи на някакви реални основания е трудно да се 

каже, но той рязко контрастира с радикалната критика на съвременното 

естествознание на Пол Файерабенд. Според него то се радва на напълно 

незаслужено привилегировано положение и трябва да бъде отделено от 

държавата по същия начин, по който по-рано от нея е била отделена църквата. 

Със своя начин на третиране на действителността, при който тя се подменя с 

условните й изображения, получени при мисловни процедури със съмнителна 

легитимност, съвременната наука се превръща в заплаха за западната култура; 

във фактор, който я затормозява, защото е заела позицията на абсолютен 

монополист (или дори диктатор), който безапелационно налага „правилата на 

играта” и не позволява пълноценното разгръщане на алтернативни 

интелектуални форми. Въпреки, че в редица моменти тезата на Файерабенд 

звучи прекалено радикално, трябва да се признае, че тя – за разлика от тази на 

Брокман – е обоснована с много сериозни аргументи, почерпени от задълбочен 

епистемологичен анализ [4]. 

Представените гледни точки за мястото и значението на науката в 

съвременната епоха са само малка част дискусията, която започва още в 

първите десетилетия на миналия век, но те задават подходяща смислова рамка 
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за изследването на светогледните ориентации и ценностните нагласи на 

висшите технически кадри, тъй като в полето на очертаната проблемна област 

изпъкват по-ясно и очакванията към социално-културния профил на 

специалиста с висше инженерно образование.   

 

2. Методология: Дефиниране на основните понятия: светоглед и ценност 

2.1. Светоглед и светогледна ориентация  

Терминът “светоглед” влиза в употреба и започва интензивно да се 

използва във философията и други хуманитарни науки (психология, 

социология, антропология) през ХХ-и век. Голям принос за неговото 

разработване има немският мислител Вилхелм Дилтай. В неговата концепция 

светогледът е една обща структура на душевния живот, която се проявява в 

три форми – като религиозен, художествен и философски [5]. На основата на 

идеите, развити от Дилтай, може да се изведе следната по-разгърната 

представа за светогледа: 

Най-общо светогледът може да се дефинира като представата за света като 

цяло и мястото на човека в него. Това пределно общо определение следва 

обаче да се поясни в смисъл, че светогледът не е прост механичен сбор от 

отделните представи за един или друг фрагмент от действителността, а 

органична цялостност, формирана (организирана) от определена идея (или 

съвкупност от свързани идеи), която за даден период от време се възприема 

безкритично като абсолютно валидна и разбираща се от самата себе си. 

Въпреки, че се изгражда на основата на доминиращи, основни 

смислообразуващи идеи светогледът няма ясно изразена логическа структура, 

подобна на тази на научната теория, а е по-скоро тоталност от взаимно 

координирани и йерархично субординирани представи, която непрекъснато се 

променя в хода на индивидуалния и историческия опит на човека; в този 

смисъл той е “динамична тоталност”.  

Типовете светоглед (по класификацията на Дилтай) съответстват на 

основните форми на психичния опит – “вяра”, “знание” и “чувство”. В тях 

действителността не само се възприема, но се изразява и отношението към нея, 

което разкрива връзката на светогледа с ценностите. Религиозният светоглед е 

центриран около увереността в съществуването на висши трансцендентни 

сили, управляващи битието, научно-философският е организиран от идеята за 

иманентните закони на действителността, а художественият е пронизана от 

преживяването на света чрез емоционалната наслада от естетическото 

съзерцание. Като първична архаична форма съществува и митологичния 

светоглед, който обаче принадлежи изцяло на историята, а в съвременността, 

когато се изследва научно-философския светоглед трябва ясно да се отчита 

влиянието на технологиите. Освен това типовете светоглед никога не 

съществуват реално в абсолютно чист вид. В различни исторически периоди и 

в различни културни ситуации даден тип светоглед само доминира, 

включвайки (разтваряйки, интегрирайки) в себе си елементи от другите 
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типове, като в съвременността светогледната ориентация се задава преди 

всичко от научно-технологичните и философските представи, подчиняващи на 

себе си (със съответните трансформации) художествените и религиозните. 

От позицията на направените уточнения светогледът се явява по-скоро 

ориентация – както колективна, така и личностна, – в която отделните 

представи за един или друг фрагмент от света и живота намират своя 

конкретен смисъл и значение. Емпиричното изследване на тази ориентация 

трябва да изясни наличието (и съответно – съдържанието) на идеите за 

предопределеността и свободата на волята, за закономерния и/или случаен 

характер на събитията от природния и социалния свят, за действието на висши 

сили – Бог, извънземен разум и др., за смисъла на живота, за границите на 

познанието и характера на истината, за отношението между рационалните и 

ирационални елементи в живота, и някои други от този порядък. 

 

2.2. Ценност и ценностна нагласа 

 Макар под една или друга форма интересът към ценностите да 

съществува още от древността, те стават самостоятелна област на 

изследване, разполагаща със свой категориално-понятиен апарат 

и специфичен метод, с възникването на “аксиологията”, 

първоначалният импулс на която дава Рудолф Херман Лоце (1817 

– 1881 г.) – немски физиолог и философ, който пръв въвежда и 

самия термин “ценност” в научна (философска) употреба. В 

различните аксиологически теории ценностите се делят във 

формален план на положителни и отрицателни, относителни и 

абсолютни и др. от този род, а в съдържателен – на материални 

(приятното, полезното), логически (истинното), етически 

(доброто) и естетически (красивото); различават се също и по 

свързаните с тях емоции, чиито характер и интензивност се менят 

от типа оценъчно отношение. 

 На основата на различните теоретични достижения могат да се 

направят следните уточнения относно природата ценностите, 

подходящи за емпиричното им изследване: 

 Първо. Ценностите са идеи (представи), които на равнището на 

колективното съзнание са относително независими от 

оценяването – колективното съзнание не оценява, оценяват 

отделните индивиди – и съществуват под формата на устойчиви 

нагласи, въплътени в господстващи вкусове, стилове, моди и т.н. 

 Второ. Индивидуалното съзнание усвоява („интериоризира“) 

ценностите като трансформира тяхното съдържание в зависимост 

от своя конкретен интелектуален и емоционален опит; на това 

равнището ценностите присъстват в сбит (“компресиран”) и 

нерефлективен (не съзнаващ себе си) вид като неотделима част от 
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оценяването (акта на оценката) – в дадена ситуация индивидът 

винаги може да определи кое е добро, красиво, справедливо и т.н., 

защото “усеща” (и само в този смисъл „знае“) какво е доброто, 

красивото, справедливото и т.н., но тази представа е интуитивна 

и той не може да даде разгърнат дискурсивен (разсъдъчен, 

логичен) израз; в съзнанието на отделният човек идеята за някаква 

ценност добива определеност по интуитивен път само когато се 

осъществява конкретното оценяване на някаква реалност. 

 Трето. Ценностите включват в съдържанието си три органично 

вплетени един в друг компонента – представа за обекта на 

оценката, за собствените потребности на нейния субект и за 

значимостта на обекта за задоволяване потребностите на субекта; 

при ценностите под формата на общи нагласи, вкусове, стилове и 

т.н., обектът е представен като клас еднородни обекти – 

„идеализирани обекти“, а потребностите на субекта, както и 

значимостта на обекта за тях, са обобщени във вид на 

политически платформи, кодекси, закони, религиозни 

предписания и други норми, правила, еталони и образци на 

поведение от този род, валидни за възможните единичните случаи 

на оценъчно отношение. 

 Четвърто. Ценностите имат способността да представят обекта на 

оценяване чрез определен тип качества, които вън от връзката си 

с тях и акта на оценяване са безразлични към потребностите на 

оценяващия; тези качества, макар да са напълно реални, могат да 

останат напълно „незабележими“ за друг субект на оценяване или 

в контекста на друга ценност.        

 Пето. Ценностите се променят във времето, защото са свързани с 

динамиката на светогледните ориентации, на човешките 

потребности и на условията за тяхното задоволяване (природни, 

социални, технологични), което поражда проблема за 

автентичността на “вечните” и “неизменни” ценности.  

 На основата на въведените уточнения емпиричното изследване на 

ценностните нагласи на студентите от ТУ-София трябва да 

изработи адекватен метод за регистриране фактическото 

състояние в следните условно разграничени примерни 

направления: 

 - професионална реализация (професионални ценности) – 

удовлетвореност, заплащане, изява, кариера, устойчивост, 

динамика, предизвикателства; 

 - социална среда (социални ценности) – справедливост, 

равенство, толерантност, корупция, закони, сигурност, 

солидарност  др.; 
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 - властови отношения и политическа система (политически 

ценности) – лична свобода, държавна форма, политическа 

система, институции, външна политика, международни 

организации и др.; 

 - личностната реализация (житейски ценности) – семейство, 

деца, родители, приятели, любов, смисъл на живота, свободно 

време, околна среда и др.; 

 - културна среда (духовни ценности) – религия, наука, изкуство, 

медии, мода, езотерика, традиции; 

 

3. Метод на изследването 

Изследването ще използва количествен метод за събиране на информация. 

Най-подходящата форма е стандартизиран въпросник, който ще позволи 

събирането на разнообразна информация за светогледните ориентации и 

ценностни нагласи на студентите.  

Анализът на данните ще даде информация за личностните действия на 

студентите от една страна, а от друга,  за тяхната колективна и социална 

ориентация [6].  

Подбор на респонденти:Респондентите ще бъдат подбирани на случаен 

принцип. Критериите за подбор са: изучаваната специалност, курса на 

обучение, пола, мястото на придобиване на средно образование (малък град, 

областен град, столица) и вида на средното училище. 

Цел: Целта на изследването е да се определят какви са светогледните 

нагласи и ценностни нагласи на студентите, обучаващи се в ТУ-София.  

Предмет:Предмет на изследване са светогледните ориентации и 

ценностни нагласи на студенти на ТУ-София от 1-ви до 4-ти курс на обучение. 

Обект: Обект на изследването са студенти на ТУ- София от всички 

специалности на университета от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти курс. 

 

4. Заключение 
Изследването ще даде надеждна емпирична информация за светогледните 

ориентации и ценностните нагласи на възпитаниците на ТУ-София, както и 

динамиката на техните промени в хода на обучението. Неговите резултати 

могат да бъдат използвани при обновяването на учебните планове и 

включването на подходящи учебни дисциплини, способстващи за 

изграждането на светоглед и ценностна система, адекватни на съвременните 

научно-технологични, социално-икономически и културни реалности.    
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