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Abstract. This paper discusses the applicability of the concept of liminality to our teaching 
for an about entrepreneurship.  It is a developmental paper which aims to address Shane’s 
(2012) observation that as yet we have not applied sufficient focus to the contexts in which 
entrepreneur and opportunity meet. Drawing in brief from the anthropological roots of the 
concept of liminality the paper discusses its usefulness as a contribution to understanding the 
enterprise and entrepreneurship contexts.   Engaging with Blenker et al’s (2011) promotion of 
an everyday paradigm for teaching entrepreneurship which supports practical social 
constructionist approaches, the paper suggests that the dimension of liminality would further 
this every day paradigm and support the pedagogic endeavor to develop entrepreneurial 
mindsets.   
Keywords: Entrepreneurship, teaching, learning, liminality.   
 

1. Introduction 

Responding to Shane’s [1] assessment that the understanding of context as a 
factor of entrepreneurship is under developed, this paper explores the concept of 
liminality as an explanatory dimension for teaching and learning about 
entrepreneurship. Supporting this exploration, the paper discusses Blenker et al’s [2] 
pedagogic proposal of an “everyday” paradigm for teaching the subject.  

The concept of liminality is not unfamiliar in Higher Education pedagogy, 
applied to theories of learning processes encompassing and problematizing states of 
unknowing, enquiry and reflection. Students are considered as liminars and in 
successfully traversing such states and achieving resultant threshold crossings are 
understood as grappling with and coming to understandings of the troublesome 
knowledges of their disciplines [3].  We are led to understand the liminal state as an 
active journey of social and creative interaction towards a construction of new 
knowledges [4].  However a student lingering in the liminal is seen as being “stuck” 
[3]; the liminal conceptualised not just as transformative but uncomfortably so. 
Acknowledging the problematic nature of liminality this paper proposes that the state 
as applied to student learning journeys is also a useful way of understanding the 
uncomfortable journey undertaken by new entrepreneurs and those starting up new 
businesses as they develop entrepreneurial competencies and entrepreneurial 
mindsets.  

Already benefiting from its multi-disciplinarity [5], it is therefore suggested that 
teaching about and for entrepreneurship would be further enriched through the 
inclusion of liminality as a dimension and context. Entrepreneurship is already 
understood as a dynamic and interactional process [1]. Acknowledging as much   
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underpins effectual understandings of entrepreneurship locating it firmly in the 
“world of pure experience” [6]. That world, maintains Shane is not one in which 
entrepreneurial processes “… take place in an ordered or strategic way” … or indeed 
a “… best way" [1, p.15].  To some extent this may be because our explanation is 
limited by our sparse understanding of the influence of context.  Insofar as 
entrepreneurship requires agency, actions do no occur in vacuums however theorised 
and so we must, asserts Shane pay attention to the social, cultural, knowledge 
environment that gives, with agency that “nexus of opportunities and individuals” 
[1, p.15]. As such he notes there is a need to examine the contexts of the 
entrepreneur, albeit whilst accepting that there will be no one normative or idealised 
explanatory model but many and diverse ways of doing entrepreneurship [1]. This 
invitation to consider context is welcome.  This paper considers a way in which we 
might understand and teach about the context of entrepreneurship. Shane’s paper 
hints at a way by suggesting that we are unlikely to find order and strategy, and this 
paper suggests that what we find is the messy, the “everyday”, the disordered and 
the complex; characteristic of what we understand of liminality. 
 
2. The “everyday” paradigm for teaching entrepreneurship 

Furthering an existing multi-disciplinarity in teaching about and for 
entrepreneurship, Blenker et al [2] suggest that we support students in their learning 
journey by providing opportunities for them to socially construct new, 
entrepreneurial everyday realities.  They suggest that there are activities which 
develop entrepreneurial mind-sets and eventually entrepreneurial competencies [2, 
p.417]. Applicable to the earliest stages of entrepreneurial activity their paradigm is 
bounded by the dimensions of: context construction, mind-set, the genesis of 
opportunities and transformation processes” [2, p. 424] as the component 
dimensions that frame entrepreneurial actions.  

Suggesting an interconnectedness and flux of these four dimensions, the 
everyday practices within, which lead to the development of entrepreneurial mind-
sets and competencies are posited to be (a) the construction of narratives and 
storytelling; the addressing of anomalies and disharmonies; the processes of identity 
construction; and the construction of new social worlds through appreciative inquiry 
[2]. To enlarge on one of these activities; the construction of narratives and story-
telling are explained as "pathways for creating the world in which students want to 
carry out action and opportunities are narrated into being" [2, p.424]. We might say 
“talking oneself into something” and that might be talking to oneself or talking to 
others or “talking oneself up” as a process of becoming.  Such actions for 
entrepreneurship students have a resonance with Saravathy’s [6] effectuation 
approach in which our teaching starts with the person and their personal resources; 
who they are and what and who they know. As such Blenker et al’s every day 
paradigm starts from the same grounded position in encouraging the development of 
repertoires for identity construction and transformation to encourage students’ 
exploration of their identities [2]. It thus puts forward a “common or grounded” 
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curriculum of practices which ask students to take and active and interactive journey 
which through narratives transforms them and supports their construction of their 
own new identities as they at the same time arrive at new constructions of their 
contexts. The journey is posited as unlikely to be trouble free, but to involve 
complications; anomalies and disharmonies, which we might think of pedagogically 
as the thresholds of the discipline.  The implication of their paradigm is that the 
student will take prior knowledges with him or her, but the journey will change them 
and they will come out of it as never the same again; this paper suggests that their 
student is a liminar in all but name. This paper contends that the new entrepreneur 
takes the same journey; is also a liminar.   
 
3. Liminality 

“At its broadest, liminality refers to any betwixt and between” [10, p.7]. 
Founded in the transformative rituals and rites of passage anthropological 
explanations of liminality give a function to the relative and unbounded 
awkwardness experienced by those progressing from one structural condition to 
another, from boyhood to man for example. A spatial, temporal and temporary 
banishment for individuals; a transformative opportunity for the “liminar”, out-with 
their societal structures enables a non –disruptive freedom to learn, reflect and 
develop [11, 12].  Van Gennep explains this process as a rite of passage, as an 
individual undergoes rites of separation, transition and incorporation [11]. For 
Turner liminality affords a state of being betwixt and between; of socially 
unstructured dis-ordered and extra-hierarchical relationships [12]. 

Business and Management disciplines employ the concept of liminality 
similarly as a relative and unfixed position, to explore and problematize the 
experiences of those out-with but not fully disconnected with their work places; the 
marginalised  and transitory [13, 14], understood in relation to structured and 
bounded work time/spaces. Concerned with how individuals manage the liminal and 
their selves as/whilst liminars, the state is largely, but not wholly [15] seen as 
uncomfortable; requiring of the individual particular competencies and resiliances 
[16]. Those employed in such situations may lack the camaraderie perhaps of the 
team in the office, miss out on the informal information sources around the water 
cooler or are not present enough to learn, demonstrate/perform competencies leading 
to promotion [14]. Those further away from the organization, the freelancer, may 
feel particularly marginalised [15]. In these semi extra-organisational contexts 
liminality is fruitfully employed to theorise the strategies and behaviours of those 
finding themselves in a relatively external position to their workplace as they 
exercise practices of reflection, re-telling and re-positioning of the self through self 
and social narratives of identity reconstruction [17]. 
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4. Entrepreneurship  

Entrepreneurial conditions, in giving rise to a nexus of opportunities [1] which 
bring together actor and situation, may be thought of as those conditions in which 
actors are found to be applying, practicing or exercising particular mind-sets and 
transformative activities out-with normative (organisational or work based) 
structures. Entrepreneurs may, in other words, particularly perhaps at start up stages, 
be understood as acting in semi if not wholly extra-organisational positions. 
Entrepreneurship is not context free and there are many studies of family and 
entrepreneurship and women and entrepreneurship which put context, time, space 
and situation at the heart of entrepreneurial choices and practices, for example Carter 
[7], Jayawarna, Rouse and Kitching [8] and McKie, Biese, and Jyrkinen [9]. For 
many of these entrepreneurs, their context as entrepreneurs or potential 
entrepreneurs may be considered as a betwixt and between state; on a journey of 
development incorporating the practices of the liminar in, anthropologically 
speaking, exploratory, reflective and self-identity constructions.  

This concept of liminality also holds explanatory potential for considering 
entrepreneurial motivations. Jayawarna, Rouse and Kitching’s [8] motivational 
clusters reveal ongoing life course factors that push into, pull against or sustain 
actor’s entrepreneurship. As such, the motivations they observe, are “… dynamically 
interrelated with social circumstances usefully conceived of as life course domains” 
[8, p.50].  In recognising the contexts of the related life-worlds of household, career 
pathways and social/cultural/power relationships it might be said that, for example 
their “reluctant entrepreneur” cluster with an unfortunate relation to employment 
opportunities, is already liminal and might be is motivated to stay that way – if not 
happily, then protractedly betwixt and between.  

 
5. Liminal competency and Entrepreneurial competency 

Extending examinations of the intersecting of structure and agency to actors 
coping and sense making strategies, Beech [17] examines actors’ social construction 
of identity during turbulent relationships with their employers in periods of structural 
change. Finding a necessity for a reconstruction of identity Beech explicitly locates 
interaction with context and purposely tests the concept of liminality as an 
explanatory framework "when a person is in between two identity constructions; 
when they are neither one thing nor the other" [17, p.286]. In this respect, the real 
and sometimes conflicting life worlds are conceptualised interactionally and the 
narratively constructed (dialectic) life worlds of the self which one constructs are 
conceived of as liminal competence. Beech [17] observes that in such liminal states 
the practices of identity are the behaviours symbols and stories of identity, the 
narratives and storytelling also promoted by Blenker et al [2] to arrive at 
entrepreneurial competencies. Such competencies sans context are those Blenker et 
al [2] aim at supporting through their "focus is on improving the student's ability to 
see and understand themself in new ways through the three phases of separation, 
liminality and incorporation" [2, p.425].  They stop at the point of student as liminar, 
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whereas this paper contends insofar as liminality is a useful concept for context, that 
the entrepreneur is also understood as liminar.  
 

6. Conclusion 

To summarise, we have considered liminality to be understood 
anthropologically as a transitory stage, pedagogically as a journey towards 
understanding and contextually as a relative state outside of normative conditions, 
understood largely to be an uncomfortable or problematic state. In social 
constructionist approaches we observe entrepreneurial and liminal competences as 
the practices of narrative and reflection in the construction of new identities.   In 
some cases we may consider some actors to already hold liminal positions which 
motivate their entry and perseverance in entrepreneurial activities [8].   

Returning to Blenker et al’s question; “[h]ow can we educate students to adopt 
an entrepreneurial mindset?” [2, p.419] this paper proposes that if only for the 
purposes of teaching and learning the entrepreneur be considered as liminar and their 
practices made explicit as liminal competencies. To make the concept explicit we 
may better support those “... moments or periods of transition during which the 
normal limits to thought, self-understanding and behaviour are relaxed, opening the 
way to novelty and imagination, construction and destruction” [10, p.1] allowing “… 
a necessary confusion for profound learning” [18, p.117]. In making this case, this 
development paper positions the student as liminar [3] alongside the entrepreneur as 
liminar. Further development of the paper will involve a more detailed analysis of 
liminal competencies and entrepreneurial competencies to draw out comparative 
frameworks, and further discussion will examine the implications of introducing 
liminality as an explicit concept to the classroom. At this stage it is simply suggested 
that in giving an explanatory context to those entrepreneurial competencies we aim 
for in our teaching and learning, we consider liminality as a freeing and enriching 
concept. As such the “... corridors that entrepreneurs construct leading from the daily 
aspirations of all human beings to live well and obtain greater control over their 
particular destinies …” [6, p.182] are the self-same pathways our students construct 
in their learning journeys.  
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Abstract. Entrepreneurs? Who are these people? What do they want? Why are they so 
special? What exactly is entrepreneurship? The traditional notion that entrepreneurship is a 
male thing, that men have more experience because of the biological functions of women, 
which affects the lower education and work experience. It is a stereotype if you think that 
women are less able than men to operate, when it is a comparative study among men and 
women entrepreneurs and the very thing excesses more similarities than differences. Research 
has shown that the value systems of men and women entrepreneurs have more similarities 
than differences. 
Through research conducted among women entrepreneurs and business owners found that in 
a number of aspects of any significant differences. Women gained more points in terms of 
autonomy and changes, rather than in terms of energy and acceptance of risk. Thus, women's 
field of action, if necessary, is chosen to be a new and different experience with fewer 
restrictions, with some degree of certainty about the outcome, rather than dealing with the 
physical and mental capabilities. 
The survey revealed that there is no difference between the sexes in terms of the desire for 
success, autonomy, research, aggression, independence, conformity, understanding the 
purpose, self- management and control. 
Keywords: Entrepreneurs, entrepreneurship, women entrepreneurs. 
 
1. Introduction 

                                  "If you need a man who will deliver a speech , ask a man, 
                                       if you need a man who will solve problems, call a woman" 
                                                                                                      Margaret Thatcher 
 

By establishing that gender stereotypes is a major cause of unequal education 
and experience, which limits the possibilities for opening and expanding the 
business, sex based stereotypes are formed as the top limit, by men. Women in their 
intelligence, ability, resourcefulness... in no way inferior to men. So, they really 
deserve their positions (which are practically already proven). There is an opinion 
that women are not enough strong to combat various battles, but also to show exactly 
how it is, that women with persistence and perseverance can overcome every issue. 
No fighter, on the other hand, woman - entrepreneur can hardly lead to the actual 
results. 

Some typical female traits, such as the ability to sympathize with other people's 
problems, emotions, strongly expressed desire for integration, patronizing talent for 
communication, resourceful, and so on, are plus or minus in female 
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entrepreneurship, especially in the area where the company should be managed. 
Indeed, the job does not know the emotions and problems and needs, but emotional 
problems of their own business - woman entrepreneurs provide energy for growth. 
There is an opinion that women are harder to read than men, so that business 
conversations can be a significant advantage to so-called non-verbal communication. 
Mysteries, opinions, future directions, strategies and plans will remain undetected 
by male entrepreneur, but on the other hand, this is a strong asset in the process of 
negotiation and bargaining.  

It is believed that women are more cautious than men when it comes to running 
a business. Research conducted by the Women's Business Network Everywoman 
shows that women pay more attention to planning their business (55 % of women 
working on a business plan with respect to 34 % of men). This study also found out 
that women entrepreneurs turn more attention to setting profit targets than men. 

One study showed that women define success differently than men. For 
women, success means having control over their own destinies, building ongoing 
relationships with customers (consumers) and do something that fulfills them. 
In our country there are almost no statistics on women entrepreneurs who will be a 
picture of: how women entrepreneurs have risen in the country? What are the 
problems they encounter in their work and how they can be removed? There is an 
opinion that our women are not encouraged enough to start their own businesses. In 
many cases in our environment, private companies registered in the name of owner's 
wife and the practical to the company of her husband who works or is employed in 
the public or another company, and through that, "by - pass" earned on both 
positions. Finally one thought that opens up new thinking, is the fact that given to 
our men, they fear successful women entrepreneurs, whereby in every way tend to 
reduce their influence in society. 
 
2. Entrepreneurs in Macedonia 

Women make up a large and important part of the world's population, with no 
doubt a major impact in society. An old adage says, if men are the roof of a house, 
then there is no doubt that women are the foundation of the house. Despite the notion 
that women are gentle, it doesn't mean that they are less valuable to fight. They have 
shown that they can operate with greater success than men. Despite the feminine 
nature, women like Elizabeth I. and Catherine II led some of the largest wars are 
remembered. ( Http :/ / zena.mk / default.aspx ? Mode = 17 & id = 27 & cid = 354 
& lang = 20 ). In Macedonia, the number of women entrepreneurs is very small. 
Although there is no specific statistical data for that, the estimates are that even that 
has a woman-entrepreneurs, their number will are insignificant .Se mind that 
Macedonia 30% of the enterprises are owned by the marry-which means that marry 
have the entrepreneurs - spirit. Exactly  this, part of the NVOs in the area are 
association also within the framework of the project "Woman entrepreneurs - engine 
for creating new jobs in South East Europe". Although there are no specific statistics 
on this. Estimates say, that even if there are women entrepreneurs, their number is 
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negligible. Because of this, many non-governmental organizations in the region have 
joined the project "Women Entrepreneurs - fun for the creation of new jobs in South 
East Europe". It is believed that in Macedonia 30 % of the business entities belonging 
to women entrepreneurs. That means that women have entrepreneur spirit. 

Establishing a platform for women's entrepreneurship in Macedonia , as well 
as a database of women entrepreneurs, as well as raising awareness of the growing 
number of women entrepreneurs in the country are part of the objectives to be 
realized in the framework of the international project. One of the goals is also 
promoting women's entrepreneurship in Southeast Europe through the joint efforts 
of the public and private sectors. 

It is estimated that in Europe there are 30% of women entrepreneurs, while the 
percentage in Southeast Europe is between 15 % and 30 %. Macedonia does not have 
exact figures for women entrepreneurs, but estimates are that small. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
             Fig. 1. Women entrepreneurs in the Balkans and Europe 

 
In Macedonia, according to research, the attitude is that while younger, women 

should take care of children, and not engage in entrepreneurship. 
"It is believed that the young woman could not start a business in Macedonia, if there 
is no social assistance while taking care of the children, if there is no "service" 
grandmother – grandfather, "Hoke and women who work and be an entrepreneur 
have funding problems", he shared by Valentina Disovska from the Association of 
Business Women, an organization that is implementing the project in Macedonia 
about the woman entrepreneurs. 

There are several obstacles in the development of women entrepreneurs (who 
sometimes pose obstacles for men) in the country, and as the strongest barriers there 
are: 

• lack of support that comes from the state. In the last ten years efforts have been 
made, but that is not enough, because it is only a declaration on paper or marketing 
campaigns. 
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• High taxes on wages. In 2009, declined to a negligible amount the government 
decided to reduce it in the next three years, but in insignificant amount converted 
into. cash. 

 • High cost of credit and loans. Loans and advances to banks and savings are 
too expensive. With an interest rate of 10 %, special calculations are favorable only 
to banks. To the credit of € 4,000 it will restore 1,500 Euros in three years.. 
          • Excessive costs for banks and commissions. While taking loans, accounts, 
account opening, the use of credit card, the banks will take a commission, giving 
you are truly a service. 

• Excessive bank guarantee. Excessive bank guarantees for certain business 
activities, that the banks charge too much for this kind of service. 

• High taxes on income. Taxes are too high for small businesses, when in the 
initial stage, when there is not enough financial investments in development, and 
there are no exceptions. Not to mention the tax on income that is, if you do not 
exceed a certain amount to be converted in the income tax, regardless of whether it 
is a small company that makes a profit, and it is still in the initial stage (development) 
, when it is logical to operate at a loss. 

• Lack of support from business associations. Business associations exist only 
on paper, without the specific support and assistance to women entrepreneurs. 
       • Banks are not interested enough for small businesses. Taking a loan in the first 
year of its existence, when sales are still small, when has not yet developed strong 
business relationships, is a pure science fiction. Need a fat link to exists. 

• High unemployment and poverty of the local population. This raises the 
difficult economic situation for all businesses, especially small companies. 

• Lack of awareness of encouragement. Lately, much more attention is given 
encouraging awareness of women entrepreneurs. But the overall situation shows that 
it is still far from the level that is needed. 

• Lack of sufficient connection between the regional countries, especially for 
small businesses. There are no real regional development programs of local 
authorities that will increase connectivity with local stations in neighboring countries 
and to facilitate business between businesses in these regions. Because of that, there 
is an empty phrase that says: "Mayors - people become aware" good slogan for the 
local government. 

• Insufficient number of business incubators. In a country like the Republic of 
Macedonia, there are only two such centers in Skopje and Bitola, for enterprise 
development and organizing training for women entrepreneurs. Still a good idea to 
have such a center in every city in the country, that will produce 20-30 new jobs 
annually. Again, the local government can play an important role even in areas with 
such a centers. 

 Universities and their passivity. Although in recent years progress has been 
brought in this area, the university could be more and more active and involved in 
both the development of entrepreneurship and the development of women 
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entrepreneurs. Just look at the success of Google company that mainly bases its 
success on universities and science. 

 
3. Conclusion 

My suggestion to increase the development of women entrepreneurs, the 
increase of women participation in the labor market as IUU effort to the provision 
of space for taking care of children, providing them with equal treatment in the 
workplace, promote the association to support various programs targeted for 
assistance, training, interviews, panels, providing financial support, reduced 
discrimination between the sexes, increase in state aid, which will reduce the huge 
level of barriers to working women - entrepreneurs. It is therefore necessary that the 
entire society, together with the government through various processes seeks to 
lower the barriers for women entrepreneurs through long-term policy, which will 
give good results in achieving the objectives of this population, and to increase the 
number of woman - entrepreneurs, in bigger number. 
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Abstract. Understanding structural change is one of the biggest challenges of the social 
sciences. In connection with this challenge is shaped field of research that focuses on 
transitions, defined as non-linear process of social change in which social systems transform 
structurally. Transitions leading to sustainability is generally defined as a radical 
transformation of the current stable state of the system that solves the existing problems in 
modern society. Into the  article has been described the last part of the methodology for the 
study based on the theory of transitions, namely building scenario for sustainable 
development.  
Keywords: transitions to sustainability, functional scenarios, visioning.   
 

1. Въведение 

Литературата на тема преход към устойчивост трябва да се разграничава 
от литературата за икономическите преходи, занимаваща се с преходни 
проблеми и механизми, участващи в прехода от планова към пазарна 
икономика [1]. Затова в изложението под преход се разбира „преход към 
устойчивост”, а за негов синоним се използва „трансформация”. 
Трансформациите се разбират като специфичен вид на социална промяна, 
която се характеризира с нелинейност, дългосрочна е (обхваща най-малко 
едно поколение) и е налице структурно изменение. В процеса на преход на 
социалната система от едно динамично равновесие към друго, доминантният 
начин, по който се задоволяват социалните потребности, фундаментално се 
променя (например необходимостта от енергетика, здравеопазване, 
мобилност, осигуряване на жилищен фонд или продукция от селското 
стопанство). Тези фундаментални промени в обществото са взаимосвързани 
промени в поведението, технологията, околната среда, правилата и 
регулациите, финансовите системи и разбиранията. За първи път  понятието 
трансформация  е дефинирано  като структурна социална промяна, която е 
резултат от съвместното еволюиране на икономиката, културата, 
технологията, екологията и институциите на различни мащабни нива – микро, 
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мезо и макро равнище [2]. В съвременната литература се дефинира като 
фундаментална промяна в структурата, културата и практиката. 

Методиката на изследване, основано на теорията на трансформациите 
включва подходи, ориентирани към действие и бъдещото състояние на 
социално-технологичната система. Подходящата методика включва 
полуструктурирани интервюта, фокус групи, казуси, изграждане на визии и 
сценарий за развитие. 
 

2. Сценарии  за устойчиви трансформации  
Сценариите за пътищата на трансформация са предназначени да 

предоставят посока на развитие и указания, да се идентифицират подтеми, 
които да се следват в процеса на преход и обикновено водят до оформянето на 
различни експерименти [3]. В процеса, описан в сценария, се дава възможност 
за интегриране на различни гледни точки, да се оценят сложните 
взаимодействия, динамиката в социалната система, да се приеме 
несигурността на обществото и да се оцени устойчивостта. Чрез този подход 
се цели да се предизвика социално обучение чрез проучване на желаното 
бъдеще и пътищата, по които може да се стигне до устойчивост и 
представянето на тези пътища в конкретни оперативни стъпки. 

Тези стъпки са разделени в четири основни направления: 
1. Икономически; 
2. Социални; 
3. Екологични; 
4. Институционални. 
Основните точки на създаването на визията и начертаването на пътища за 

трансформация са: 
1. Определяне на визия, изграждане и анализ на сценарий, което включва 

следните стъпки: 
а. Идентифициране на визии за регионално устойчиво развитие на 

селските райони. 
б. Пътищата, които биха позволили да се реализира желаното бъдещото 

състояние. 
в. Анализиране на възможни системни промени, необходими в 

ценностите, структурите, организациите, мрежите, които са необходими за 
укрепване на нововъзникващите семена на прехода, така че те да могат да 
допринесат за реализирането на визията.  

г. Извличане препоръки, например за социалните иновации, необходими 
за осъществяване на визията. 

д. Анализиране разликите в гледните точки, които лежат в основата на 
визията за устойчив  земеделски режим и тези, които са в основата на 
настоящия режим. 

2. Препоръки към политиката, които се оформят в процеса на изследване: 
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а. Какви са основните бариери пред нишите, които забавят 
трансформацията в изследваните казуси? Как биха могли да бъдат  преодолени 
тези бариери? 

б. Какви правила биха могли да засилят обучението и сътрудничеството 
между представителите на нишите и актьорите в режима?  

в. Как може виртуални платформи, които насърчават реорганизация и 
преориентиране на институции да бъдат създадени и да се поддържат? Как 
може да се постигне баланс между гъвкавост, откритост и резултатно 
ориентирани действия? 

г. Как може регионалните организации и държавните органи да освободят 
място за осъществяване на процеси и действия „отдолу-нагоре”? Какви 
правила и ценности възпрепятстват това развитие?  
 
3. Функционални сценарии за устойчиви трансформации 

Най-общо конструирането на сценарий е определено като много или 
малко структурирана процедура за генериране на описанието на бъдещото 
алтернативно състояние на социалната система. Методологичната рамка на 
този тип сценарии е изложена във фигура 1, по Wiek A. [3]. 
 

 
Фиг. 1. Рамка на функционалните сценарии 

 

Спрямо фигура 1 се определят шест ключови аспекта в изготвянето на 
сценарии на устойчиви трансформации: функции, формиране на цел, 
процедура, резултати, оперативни агенти/актьори и стратези. Този тип 
сценарии следват първоначалната дефиниция на Kahn&Wiener за сценариите: 
”Сценариите са хипотетична поредица от събития, построена с цел фокусиране 
на вниманието върху причинно-следствените процеси и точките на вземане на 
решение''.  
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Шест ключови момента: 
 
I. Функции  
 
Конструирането на сценарии и сценариите могат едновременно да 

изпълняват различни функции в контекста на процесите, описани в 
литературата [4, 5, 6, 7]. В повечето случаи терминът ''функция'' не е 
определен. На основното концептуално ниво, функцията просто показва 
използването, ролята или целта, за която се изработва сценария  или може да 
се прилага [8]. В допълнение към това определение, също се използва термина 
с по-специфично значение  от първия предложен от  методическия 
функционализъм, което разчита на концепцията за вероятностен 
функционализъм, основано от Еgon Brunswik [9].   Според това по-конкретно 
определение,конструирането на сценарий е вградено в структуриран набор от 
методи и функцията на тази конструкция се определя от общата цел, вход, 
очакваните резултати и др. на интегрирания процес на решение. Концепцията 
на функционалните методи на интегриране е подход към мултиметодология 
[10] и се смесва с методология. 

Прави се разлика между функцията на сценариите сами по себе си (т.е. 
функцията резултат) и функцията на изграждането на сценарии (т.е. 
функцията процедура). В повечето от случаите, при функцията на процедурата 
става дума само за генериране на резултати (т.е. сценарии) [11].   
Конструирането на сценарий е например разумна процедура от която да се 
изгради организационна компетентност. Тези аспекти, свързани с 
специфичния вид контекст на процеса и процесите на трансформация са 
разгледани в следващите части. 
 

II. Формиране на цел  
 
Формирането на цел е началния етап на процеса на изграждане сценарий. 

В методическата литература това е по-скоро пренебрегван въпрос, въпреки че 
е съществена предпоставка по отношение на качеството на процеса и 
резултатите [12, 13]. При формирането на цел, очакваните резултати, 
границите на системата, базата от знания, функцията и др. акценти на 
конструирането на сценария трябва да бъдат подходящо определени.  

Има две причини за разделяне на формирането на цел от процедурата за 
конструиране на сценария: 

(а) формирането на цел се отразява на целия процес и по този начин, 
трябва да бъде третирана  като предпоставка; 

(б) в повечето случаи агентите на целеполагане (стратезите) са различни 
от оперативните агенти. 
 
 



614 

 

III. Процедура 
 
Процедурата по изграждане на сценарий включва една повтаряща се 

последователност от стъпки/методи. Прави се разлика между официални и 
интуитивни подходи за конструиране [14]. 

Във формалните подходи, ясно структурирани стъпки се изпълняват за 
прилагане на официални (научни) методи [13]. Въз основа на определена цел, 
съответните променливи на въздействието на системата са избрани чрез 
провеждане на анализ на съдържанието, анкети, структурен анализ, анализ на 
въздействието и т.н. [9]. Въз основа на бъдещата проекция на тези променливи, 
се извършва анализ на последователността и се прилага за всички възможни 
комбинации на тези прогнози. Накрая, процедурата води до спектър на малък 
брой съвместими (т.е. правдоподобни, съгласувани) бъдещи системни 
положения. Въпреки че процедурата е изобразена като линейна, очевидно е, че 
е итеративна. Тя може да се схваща като последователно интегриране на нови 
прозрения на всеки етап на анализ, (система, бъдещата проекция, анализ на 
последователността). Могат да се прилагат различни методи за подпомагане 
официалния процес по конструиране на  сценарий като Delphi метод, 
Историческa аналогия. Разширените подходи простират подходите, описани 
по-горе, тъй като те се интегрират при възможността за изненада. В 
интуитивните подходи, сценариите са формулирани и  разчитат на аналогични 
изводи, въображение и творческо мислене [14].  
 

IV. Резултати  
 
Резултатите от построяването на  сценарий може да се характеризира, като 

се използват параметри на сложност, последователност, вероятност и 
привлекателност. По отношение на сложността, конструирането на сценарий 
може да доведе до интегриран или браншови сценарий. От една страна, 
интегрираният сценарий се състои от система на вътрешни взаимодействия 
или контекстен сценарий. Обхватът на възможните контексти се оценява по 
десетобалната система. Например организационен и функционален контекст; 
политиката на структурните фондове на ЕС като функционален контекст на 
регионалното икономическо развитие в България. От друга страна, секторните 
сценарии се фокусират върху определен компонент или аспект на система [14].   

В по-голямата част от подходите, при получените сценарии се твърдеше, 
че са последователни. По този начин, сценариите съществено се различават от 
прогнози, т.е. екстраполации или тенденции,заместване на критерия за 
достоверност и за вероятност. Официалните подходи за получаване на 
стойности или резултати за всеки изработен сценарий, е необходимо да са  с 
такива стойности, които показват правдоподобност. По отношение на 
вероятността за бъдещо развитие, конструираните сценарии се различават по 
това колко богати са те [15].  Изчислителните подходи възлагат наличие  на 
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вероятност за всеки изработен сценарий, за да се разграничат нива на изненада 
[16].    

Нормативните сценарии, като основа за вземане на стратегически 
решения, не са в резултат на конструиране на сценарии в тесния смисъл на 
думата. Такива сценарии надхвърлят построяването на сценарий. Подходите 
като фокус групи, семинари за конструиране на визии и др., в които се 
комбинират описателните и оценъчни аспекти, директно построяват сценарии. 
В изследването са взети под внимание основно информацията от 
дълбочинните интервюта и фокус групите. Следват се Godet [17] и Scholz и 
Tietje [9], които разграничават двете фази на сценариите за устойчиви 
трансформации: (описателна) конструктивна фаза и фаза на  оценката на 
сценария. 
 

V. Оперативни агенти  
 
Оперативните агенти на конструирането на  сценарий са експерти 

(експертен подход) или заинтересовани лица (интердициплинарен подход). 
Подходящата група от действащи агенти зависи от целта и функцията на 
конструкцията на сценария и има голямо влияние върху процедурата и 
резултатите. Двата аспекта /стъпала/ метода и оперативни средства, не са 
независими, но са взаимно свързани. Формалните подходи са подходящи за 
заинтересованите лица, в които те предоставят конструкции от знания и 
компетентност докато интуитивни подходи са подходящи за експерти, чиято 
експертиза минимизира грешки при представяне на системата и 
съгласуваността на  атестирането. 
 

VI. Стратези 
 
Ролята на стратегическите агенти се състои главно в рамките на процеса 

на изграждане на сценария. Те насочват проекта чрез формирането на цел и 
използването на резултатите в контекстното поле, от което следва 
построяването на сценария.  

В повечето случаи, може лесно да се прави разлика между оперативни и 
стратегически средства, въпреки че има случаи, в които хората вземат и от 
двете роли. 

В таблица 1, по Godet, 2000 [17], са разгледани взаимовръзките между 
мениджмънта на трансформациите и функциите на конструираните сценарии. 
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Таблица 1.  Взаимовръзки мениджмънт на трансформациите – 
 функционални сценарии 

 
 

4. Заключение 

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

1. Оформяне на нишите и стимулиране на тяхното развитие  на микро ниво. 
2. Свързване на нишите в единна мрежа. В рамките на мениджмънта на 

трансформациите това става чрез установяване и организиране на арена за 
трансформации, която е двойно защитена за водачите и участниците в нишите. 

3. Откриване на нови участници за системата, които да разработят новата й 
визия, която от своя страна да я доведе до ново устойчиво динамично 
равновесие. 

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

5. Създаване на ситуации, в които да може да се експериментира и чрез 
резултатите от експериментите да се разкриват специфичните пътища, по 
които да се постигне новата визия на изучаваната система.  
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6. Подбор на най-обещаващия експеримент, който може да се използва за 
придобиване на знания от него  и създаване на стратегия. 

7. Изследване на взаимодействието  между микро и макро ниво (съвместна 
еволюция) за постигане на предварително установената визия, 
осъществяването на дневния ред, коалиции, ако е нeобходимо, чрез 
мониторинг и оценяване на процеса на мениджмънт на трансформациите, след 
което цикълът започва отново. 
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Abstract. I Although skills to build cooperation are prerequisites for improving operational 
efficiency and knowledge, trust is the core capabilities for performing collaborative 
innovation. An increasing number of collaborative business models are used by successful 
businesses in the world, but the question remains why many competitors fail in attempts to 
copy or imitate these models. The main reason is trust. 
In the present work based on extensive literature research the author has studied the 
mechanism of trust-building between business organizations. The author found that there are 
four levels of trust in the implementation of cooperation that depend on the achievement of 
certain success factors. Based on these conclusions the author has developed a model to assess 
the level of trust in the implementation of collaborative innovation. The model includes three 
elements: the maturity levels of trust; success factors for achieving the level of trust; 
organizational practices to achieve success factors. 
Keywords: collaborative innovations, trust maturity, cooperation, critical success factors, 
trust-building. 

 

1. Въведение 

Сътрудничеството е лозунг за много организации от години, но все още 
множество причини възпрепятстват организациите да оптимизират 
възможностите си за сътрудничество. Постигането на сътрудничество може да 
се ускори чрез използване на общ език при взаимодействия. Днес 
фокусирането върху сътрудничеството набира скорост. Водещите бизнес 
организации по света все повече реализират усилията си по създаване на нови 
продукти чрез различни форми на сътрудничество. Забелязва се преход от 
командно-контролни подходи към отвореност и сътрудничество. Нужда от по-
тясно сътрудничество се забелязва във все повече индустриални сектори. 
Причината за такова фокусиране е твърде проста - сътрудничеството става все 
по-значим и по-спешен въпрос за решаване. 

Въпреки, че уменията за изграждане на сътрудничество са предпоставка 
за подобряване на оперативната и познавателната ефикасност, доверието е 
сърцевината на способностите за извършване на колаборативни иновации [1, 
2, 3, 4]. Доверието е неотменим елемент на архитектурата на връзките между 
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организациите в една бизнес мрежа, т.е. без формиране на доверие базирани 
на сътрудничество бизнес мрежи не могат нито да се изградят, нито да 
съществуват устойчиво [5, 6, 7].  

Нараства броят на колаборативните бизнес модели прилагани от 
успешните бизнес организации по света, но остава въпроса защо множество 
конкуренти се провалят в опитите да копират или имитират такива модели. 
Основна причина е доверието. Само ограничен брой бизнес организации 
съумяват да формират подходящо доверие с партньорите си в бизнес мрежите, 
за да извлекат ползи от сътрудничеството. 

 
2. Естество на колаборативното доверие  

Счита се, че по принцип доверието е изградено от два основни елемента - 
доброжелателност и дееспособност [8, 9, 10]. Извършените по настоящата 
работа проучвания показват, че ако доброжелателността лежи в основата на 
междуличностното доверие, тя не присъства при отношенията между бизнес 
организации. При бизнес мрежите доверието е базирано на способности. В 
съвременната все по-силно конкурентна бизнес среда бизнес организациите не 
могат да си позволят сътрудничества базирани на доброжелателност. Счита се, 
че са необходими два основни типа способности - способности за постигане на 
резултати; способности за ангажиране с взаимодействия. 

Съществено е да се отбележи, че всяка от тези две способности се формира 
от два елемента - намерения и умения. Участниците в бизнес мрежи трябва да 
имат основно и истинско желание да постигнат изключително ниво на 
резултатност. Това желание трябва да се простира отвъд деклариране на 
партньорите онова, което те искат да чуят за да се постигне договореност. 

За съжаление формирането на базирани на доверие взаимоотношения, 
които пораждат колаборативни иновации изисква време и интензивни усилия.  

Въпреки, че несинхронизираните стимули възпрепятстват и двата типа 
способности, те създават повече проблеми при способности за ангажиране с 
взаимодействия. 

Формирането на способности за ангажиране с взаимодействия изостава от 
формирането на способности за постигане на резултати. Способностите за 
ангажиране с взаимодействия се демонстрират чрез отвореност на бизнес 
организациите за обмен на информация, дори частично конфиденциална. 
Инвестирането в изграждане на способности за партниране и прояви на 
съпричастност са значими сигнали за ангажираност с взаимодействия.  

Дори когато желанието за постигане на ангажираност е високо, много 
бизнес организации не притежават ноу хау, практически опит и ресурси за 
активно изграждане на трайни, основаващи се на доверие отношения. 

 
3. Механизъм за изграждане на доверие чрез сътрудничество 

Някои доставчици и потребители притежават уникални ресурси и 
способности, които са предпоставка за по-тясна обвързаност и по-големи 
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инвестиции [11, 12, 13]. Степента на доверие с участници в бизнес мрежи 
зависи от конкурентни стратегии и от възможностите за мултиплициране на 
доверието с цел изграждане на уникални способности. Извършеното 
проучване показва, че болшинството от бизнес организациите тепърва трябва 
да разработват организационни програми за дефиниране на интензивността на 
взаимодействията и да развиват подходящи взаимодействия.  

Твърде трудно е изграждането на умения и мотивация за оценяване на 
потенциала за сътрудничество, което предопределя подходящата 
интензивност на взаимодействията и впоследствие точното ниво на доверие. 
Това обаче е началната стъпка към използването на доверието като 
катализатор на колаборативните иновации. За да се познават различните нива 
на доверие и за да се познават условията, когато те са подходящи Фюцет и кол. 
[14] разработват модел за зрелостта на доверието.  

Тъй като бизнес организациите развиват способностите си, те увеличават 
и нивата на зрелост на доверието, с което нарастват възможностите за 
реализиране на колаборативни иновации. За постигане на базирано на 
сътрудничество доверие, инициативите за изграждане на доверие трябва да 
отговарят на следните условия: да имат достатъчно време за развитие; да 
генерират устойчиво положителни резултати; да подбуждат подходящи 
инвестиции за постигане на взаимодействия. Ако някое от тези условия не е 
изпълнено, участниците стопират напредъка към изграждане на доверие за 
реализиране на сътрудничество.  

Въпреки, че доверието се базира на минал опит, не времето а 
интензивността на взаимодействията е основен фактор за зрелост на 
доверието. Някои взаимодействия, които са ориентирани към създаване на 
продукти и управлявани от транзакции, не е необходимо да еволюират над 
ниво на доверие, базирано на договореност. В други случаи бизнес 
организациите могат да срещнат потенциални партньори, които притежават 
уникални продукти и технологии и скоростно трябва да изградят отношения 
базирани на висока степен на доверие, за да извлекат ползи от това да са първи 
на пазара. 

Мениджърите, които са в състояние да идентифицират уникалните 
възможности, да информират за потенциала си, да убедят партньорите да 
участват в съвместни дейности и да мотивират инвеститори, могат да 
спомогнат за бързия напредък на бизнес организациите към постигане на 
доверие базирано на сътрудничество. 

 
4. Модел за оценяване на зрелостта на доверието при реализиране на 

колаборативни иновации  

След задълбочени литературни проучвания авторът е взел решение да 
разработи модел за оценяване на зрелостта на доверието, който включва три 
основни елемента (фиг. 1): 

- Нива на зрелост на доверието; 
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- Критични фактори за успех за достигане на определени нива на зрелост 
на доверието; 

- Организационни практики за достигане на дефинираните критични 
фактори за успех.  

 

 
 

Фиг. 1. Модел за оценяване на зрелостта на доверието при реализиране на 
колаборативни иновации 

 

4.1. Нива на зрелост на доверието 

Високото ниво на зрелост на доверието не винаги е предпоставка за бизнес 
успех. Ако потенциалът за генериране на стойност е ограничен, инвестициите 
за изграждане на колаборативни способности просто нямат смисъл. Високите 
нива на доверие предоставят незначителни предимства от сътрудничество при 
стратегии за изграждане на екзотични и прости продукти. Това е погрешно 
инвестиране в изграждане на бизнес отношения, защото се генерира 
незначителна стойност. Такива пропилени усилия са твърде вредни, тъй като 
рушат доверието и правят значително по-трудни усилията на мениджърите за 
постигане на по-високи нива на доверие и на по-интензивни взаимоотношения.  

Ниво І. Ограничено доверие. Движеща цел на ниво І е в краткосрочен 
план е да се постигне най-ниско ниво на разходите за гарантиране на 
определено ниво на качество.  

Не всички взаимоотношения на ниво І на доверието стратегически могат 
да се определят като начинания с ограничено доверие. Някои мениджъри 
проявяват желание да използват доверието като лост за подобряване на 
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способностите за генериране на стойност, но организациите им нямат 
изградени необходимите програми за изграждане на доверие. Такива 
организации не могат да подобрят резултатността си или пренебрегват 
нуждата от инвестиции за изграждане на взаимоотношения.  

Ниво ІІ. Изграждане на доверие на база на делови операции. 

Отношенията на Ниво ІІ са силно продуктивни, тесни отношения, които 
възникват вследствие на положителни делови операции и резултати. Тези 
отношения се характеризират с акцент върху ефикасност и върху 
технологични средства. Често се ползват дългосрочни договорености, които 
включват условия за подобряване на резултатността. Но тъй като тези 
отношения не включват разграничаващи способности за формиране на 
поведение за участие в бизнес мрежи, инвестициите за изграждане на 
взаимоотношения на сътрудничество са минимални. Всъщност отношенията 
на Ниво ІІ създават ефективен ред на постигането на резултати по отношение 
на разходи, качество и навременност на доставки. Тъй като икономическите 
условия благоприятстват за такива отношения, те ще продължат да 
съществуват и се изпълняват при високо ниво на доверие. 

За съжаление много потенциално стратегически взаимоотношения се 
провалят преди достигане на ниво ІІ на зрелост на доверието. В някои случаи 
това се случва, тъй като мениджърите в контактуващите бизнес организации 
не разбират естеството на инвестициите, които трябва да се направят за 
постигане на резултатност на организацията и за изграждане на способности 
за ангажиране с взаимодействия. В други случаи мениджърите не притежават 
нужните умения да помогнат на партньорите си да напредват към ниво ІІ на 
зрелост на доверието.  

Ниво ІІІ. Изграждане на доверие на база на взаимоотношения. 

Търсенето на разграничаващи предимства започва когато участниците в 
бизнес мрежи притежават уникални и допълващи се умения, които подбуждат 
към сътрудничество. За да се извлече полза от тези възможности за генериране 
на стойност са необходими по-големи инвестиции за двата типа процеси и 
отношения.  

При промени в конкурентната среда са необходими скоростни 
конкурентни реакции. Проблемът е да се следват модели включващи такива 
допълващи се умения, които позволяват създаващи доверие сътрудничества в 
интерес и на двете страни. Тази задача се решава относително лесно, ако една 
бизнес организация вече притежава репутация на благонадеждност. 

Два фактора разграничават отношенията на Ниво ІІІ от Ниво ІІ на зрелост 
на доверието: по-големия потенциал за генериране на стойност; 
възприемането на доверието и сътрудничеството като стратегически защитни 
средства. Тези фактори насърчават инвестициите в ангажираност с 
взаимоотношения и способности. 

На ниво ІІІ на зрелост възниква поведение на сътрудничество, тъй като 
партньорите: се договарят за гарантиране на рентабилност и за двете страни; 
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започват да споделят рискове и ползи; проявяват благосклонност при вземане 
под внимание на нуждите на другите страни.  

Ниво ІV. Изграждане на доверие на база на сътрудничество. 

Отношения, които достигат ниво ІV на доверие пораждат споделяно 
убеждение на водещите участници в мрежите да разглеждат капацитета и 
способностите на участниците в мрежите като разширение на техните 
собствени делови дейности. Когато възникне такава ситуация, бизнес 
организациите споделят ресурси с желанието да помогнат на партньорите си 
да усъвършенстват своите процеси и конкурентни позиции. Нарасналата 
ангажираност за взаимодействия не е продиктувана от алтруистични подбуди, 
а от зависещо от конкурентен успех мислене. Очаква се инвестициите да 
породят по-висока конкурентоспособност и значима финансова 
възвръщаемост за всички участници в сътрудничеството. Такива сплотени 
взаимно зависими отношения се осъществяват към основните доставчици и 
потребители и се характеризират с: споделяне на цялата релевантна 
информация (включително конфиденциални подробности); съвместно 
планиране и решаване на проблеми; акцентиране върху взаимно благополучие 
и успех. Интензивните инвестиции в отношения са предпоставка към 
инициативи за уникално сътрудничество.  
4.2. Критични фактори за успех за достигане на определени нива на 

зрелост на доверието 

Потенциалът за създаване на стойност изразява онова, което трябва да 
се оцени, за да се определи подходящата интензивност на взаимодействията и 
точното ниво на доверието, което трябва да се изгради. По-високи нива на 
потенциала за създаване на стойност възникват когато участниците в бизнес 
мрежите притежават различни, допълващи се компетенции, които могат да се 
съчетаят по уникален начин за създаване на превъзхождаща стойност. Тъй че 
потенциалът за създаване на стойност подбужда за постигане на по-високи 
нива на зрелост на доверието. 

Способностите за постигане на резултатност изразяват възможностите 
за офериране на превъзхождащи резултати и след това да се изпълни 
обещаното. Способностите за постигане на резултатност са високи когато 
бизнес организациите инвестират в жизнено важни процеси, системи и 
умения. Тези инвестиции подобряват ефикасността на деловите операции и 
увеличават взаимната обвързаност. Високите нива на способности за 
постигане на резултатност създават увереност в участниците в бизнес мрежи 
при стремежа им да оправдаят инвестициите за постигане на по-тесни, по-
интензивни взаимоотношения [15]. 

Способностите за изграждане на взаимоотношения изразяват 
готовността и възможностите за ефективно опериране за извличане на взаимни 
ползи от участниците в бизнес мрежи. Идентифицирани са три специфични 
форми на инвестиции за изграждане на взаимоотношения, чрез които се 
изгражда доверие и превъзхождащо сътрудничество: споделяне на 
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информация; подобряване на уменията на партньорите; съпричастност. Тези 
инвестиции спомагат за по-добро вземане на решения и за по-голяма готовност 
за започване на интензивни взаимообвързани отношения. 
4.3. Оценяване на организационни практики  

Всеки от критичните фактори за успех се оценява с цел определяне, 
доколко добре се прилага на практика. С цел да се оцени зрелостта на доверие, 
свързано с колаборативни иновации е разработена специализирана система за 
оценка. С помощта на тази система се тества текущото състояние на бизнес 
процесите на организациите, реализиращи колаборативни иновации и се 
идентифицират несъвършените бизнес процеси, които изискват подобрение. 
Бизнес процесите се оценяват по десет степенна скала (от 1 до 10). 
Разработената система за оценяване включва три основни критерия: 

- Подход. В този аспект се оценява ангажираността на една организация 
с оценяване на зрелостта на доверието и склонността на мениджмънта й 
да се заеме с реализиране на начинания за оценяване на зрелостта на 
доверие, както и организационните способности за практическо 
прилагане намерения за оценяване на зрелостта на доверие; 

- Разгръщане. В този аспект се оценява обхватът и последователността 
на реализирането на действия за оценяване на зрелостта на доверие при 
различните бизнес процеси; 

- Резултати. Критерии тук са обхватът и системността на позитивните 
резултати, които се постигат с течение на времето при оценяване на 
зрелостта на доверието.  

За всеки ключов фактор, на базата на предварителни емпирични 
изследвания, са разработени групи от организационни практики. Процесът за 
оценяване трябва да включва следните етапи: 

- Етап 1. За всяка практика от ключов фактор за успех избран водещ 
заинтересован субект, управляващ колаборативни иновации пресмята 
оценките в трите аспекта; 

- Етап 2. Оценките в трите аспекта за всяка практика се осредняват и 
закръгляват и резултатите се нанасят върху регистрационни карти; 

- Етап 3. Процедурата се повтаря за всички критични фактори за успех. 
Резултатите за всички добри практики се осредняват за получаване на 
комплексна оценка за всички критични фактори за успех.  

- Етап 4. Свързване на получените резултати с реализирането на 
колаборативни иновации. Резултати около 1 отговарят на степен на 
зрелост І; Резултати между 2 и 3 отговарят на степен на зрелост ІІ; 
Резултати между 4 и 6 отговарят на степен на зрелост ІІІ; Резултати 
между 7 и 10 отговарят на степен на зрелост ІV. 

По мнение на автора четирите нива на зрелост на доверието, свързано с 
колаборативни иновации са достатъчни за практическо приложение на 
разработения модел, защото отчитат идентифицираните в литературния обзор 
фактори, влияещи върху зрелостта на доверието. 
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5. Заключение 

Тъй като бизнес организациите започват пътя си към зрелост на доверието 
от доверяване на бизнес мрежи, те трябва да отчитат ползите и рисковете от 
това [16]. Опитът показва, че изграждането на базирани на доверие отношения 
(над Ниво ІІ на зрелост) е трудно и свързано със значителни разходи, както от 
гледна точка на инвестиции, така и от гледна точка на защита от уязвимост. 
Затова логично възниква въпросът, дали зрелостта на доверието си струва 
усилията и риска. За много бизнес организации липсата на потенциал за 
генериране на уникална стойност е основание за отрицателен отговор, както и 
липсата на допълващи компетенции или невъзможността да се намерят 
партньори, които да споделят способности за сътрудничество.  

Необходимо е доброжелателно мислене и усърдие, за да се смекчат 
последствията от риска. Наивната преценка на партньорите може да застраши 
бизнес организациите от безскрупулно поведение към тях. Преди достигане на 
нива ІІІ и ІV на доверие на отношенията, мениджърите трябва внимателно да 
оценяват партньорите, тъй като с тях се извършват делови операции, а не 
просто се формират връзки на сътрудничество. По отношение на ползите, нива 
І и ІІ на доверие на отношенията пораждат разходи и ползи, които са нужни за 
съвременната конкурентна среда. Повечето бизнес организации изпитват 
комфорт и преследват такива ползи от базирано на делови операции доверие. 
Но не трябва да се забравя за споменато относно несинхронизираните стимули. 
Това е начална версия на модел за оценяване на зрелостта на доверието при 
реализиране на колаборативни иновации, която изисква по-нататъшно 
усъвършенстване и оценяване в практически условия.  

Предвижда се валидирането на разработения модел да се възложи на 
експертна група от мениджъри от предприятията на български мебелен 
клъстер. На всички участници в групата ще се предостави пълна информация 
за структурата и характеристиките на модела, съпроводена с въпросник. 
Получената обратна връзка ще се анализира от автора и ще се извършат 
усъвършенствания и корекции. Предвижда се с усъвършенствания модел да се 
извърши изследване на зрелостта на доверието при реализиране на 
колаборативни иновации в предприятията от български мебелен клъстер на 
база на конкретни иновационни решения. Основна цел на замисленото 
изследване е да се тества валидността на модела и да се идентифицират 
областите, в които той проявява несъвършенства.  
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Abstract. In this work the author expresses the opinion that there is a need for a new form of 
business innovation because traditional ways of carrying out innovations do not contribute to 
business development and to solve emerging in today's business environment issues. 
In the work the author analyzes the collaborative innovation with suppliers and customers. 
The purpose of this work is to create a description of the model of maturity of business 
processes in the implementation of collaborative innovation. To develop the model the author 
used the concept of critical success factors. The author has developed a model based on the 
CMMI model. The structure of the model is made up of three elements: maturity levels; 
critical success factors; business process assessment. 
Keywords: collaborative innovations, open innovations, business process maturity, critical 
success factors, CMMI model. 
 

1. Въведение  

В настоящата работа се изказва мнението, че съществува необходимост от 
нова форма на иновации в бизнеса поради това, че традиционните (затворени) 
начини за извършване на иновации не допринасят в количествено и качествено 
отношение за развитието на бизнеса и за решаване на възникващите в 
съвременната бизнес среда проблеми.  

В работата се прави анализ на колаборативни иновации с доставчици и 
индивидуални и бизнес потребители. Под колаборативни иновации авторът 
разбира процес на ангажиране при създаване на нови продукти и услуги. 
Колаборативните иновации са една от формите на т.нар. „отворени иновации” 
[1], които могат да се определят като системно търсене, съхраняване и 
използване на знания в и извън границите на бизнес организациите при 
протичане на иновационния процес [2]. Концепцията по принцип включва 
съчетани процеси и потоци знания в и извън бизнес организациите [1, 2]. 
Отворените иновации дават представа, доколко границите на организациите 
са пропускливи за потоци знания [3]. 

Входящите процеси използват открития на други, а изходящите процеси 
извеждат навън разработени в организациите технологии. Съчетанието на 
двата типа процеси поражда различни форми на сдружения като алианси и др. 
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[1, 2, 3]. Счита се, че отворените иновации включват четири изследователски 
потока: делови операции с технологии; извършвани от потребители иновации; 
бизнес модели; пазари на иновации [2]. 

Колаборативните иновации са по-всеобхватни от отворените иновации, 
защото обхващат процеси, в които бизнес организациите и потребителите се 
ангажират при създаване на съвместни иновации. 

Целта на настоящата работа е създаване и описание на модел на зрелостта 
на бизнес процеси при реализиране на колаборативни иновации. За 
разработване на модела е използвана концепцията за критични фактори за 
успех (critical success factors - CSFs) [4]. Моделът е разработен на база на CMMI 
модела [5, 6]. Структурата на модела е изградена от три елемента: Нива на 
зрелост; Критични фактори за успех; Оценяване на бизнес процеси. 

 
2. Сътрудничество при реализиране на иновации  

През последните години три драстични промени (технологична, 
информационна, институционална) коренно променят бизнес средата, в която 
възникват бизнес стратегиите. Резултат от този рязък преход е възникването 
на т.нар. „Нова икономика”. Взети заедно, тези промени имат за резултат 
ескалиране на конкуренцията, налагане на строги императиви за ориентирани 
към потребителите стратегии, чрез които да се постигне бърза реакция на 
променящото се потребителско търсене и на силно разширената продуктова 
диференциация, чрез която се удовлетворят потребителските изисквания. 
Всички тези фактори пораждат нови императиви, които могат да се 
формулират най-общо като „Иновации от изтеглящ тип” (pull innovation). 
Основна черта на тези иновации е сътрудничеството между бизнес 
организациите.  

Възникването на изтегляща ориентация на процесите има каталитичен 
ефект върху бизнес организациите да разширят концепциите си за процеси от 
изтеглящ тип и да увеличат потенциала на иновационните си процеси. 
Изтеглящите иновации разширяват иновационния фокус от вътрешно 
организационни вертикални (йерархични) процеси към изграждане на системи 
за създаване на стойност (познати още като стойностни мрежи - value network), 
които се разпростират вертикално и хоризонтално вътре в организациите и 
частично до външни бизнес организации, ангажирани с доставката на 
продуктите до потребителите.  

Основна организационна промяна, свързана с изтеглящите иновации е 
сътрудничеството между бизнес организациите. Сътрудничеството отдавна е 
считано за ценно средство за подобряване на иновациите. Ползата произтича 
от споделянето на знания и последствията от това върху иновациите. В 
условията на т.нар. „Нова икономика” търсенето на сътрудничество за обмен 
на знания е естествен резултат от специализацията и заслужава особено 
внимание. Но съществува и втори мотивационен фактор за сътрудничество. 
Сътрудничеството е основно средство за реализиране на процес на 
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проектиране на продукти, който се простира отвъд организационните граници 
и достига до потребителите.  

Прилагането на колаборативни иновации за бизнес системи от изтеглящ 
тип при новата икономика се разраства, тъй като организациите стават все по 
необвързани и специализирани. Третирането на знанията като организационни 
активи и ясното разграничаване на експлицитни (документирани) от 
имплицитни (скрити) знания налага схващането за разглеждане на знанията 
като ограничени ресурси.  

От тази гледна точка днес бизнес организациите са принудени да търсят 
достъп до външни източници на знания, вместо да създават знания вътрешно 
организационно. По този начин, знанията се превръщат в най-обменяния 
ресурс, който е и катализатор на сътрудничеството. Докато значителна част от 
експлицитните знания могат да се открият в готови продукти, имплицитните 
знания, които са от ключово значение за познаване на процесите, трябва да се 
придобият. Необходимостта от придобиване на такива знания за разширяване 
на познавателните области на организациите пораждат усилия за 
колаборативни иновации.  

Намбисан [7] дефинира колаборативните иновации като колективен 
подход към създаване на иновации и разрешаване на проблеми, който се 
базира на впрягане на ресурси и креативност от външни мрежи и общности с 
цел усилване и усъвършенстване на иновационния процес и разширяване на 
мащаба и качеството на иновационните резултати.  

От тази гледна точка може да се определи и основната характеристика на 
колаборативните иновации - иновационен процес от отворен тип, при който на 
най-ранен стадий действащи лица от една организация, други организации и 
посредници са интегрирани в иновационния цикъл (генериране на идеи; избор; 
реализация; разпространение).  

Следователно, траекторията на развитие на иновациите трябва да се 
определя от наличността на иновационни активи, а не от формалните граници 
на една организация. Нещо повече, ролята на действащите лица в по-малка 
степен се определя от формални правила, а по-скоро от степента на 
съответствие между проблемите и наличните иновационни активи. Съобразно 
наличността на иновационни активи иновационният цикъл може да се 
разпредели между действащите лица или да се осъществи от една организация. 
В това отношение значима е ролята на информационните технологии. Те са 
основното средство за изграждане на бизнес мрежи и за осигуряване на 
непрекъснат поток от идеи и информация.  

 

3. Модел за оценяване на бизнес процеси при реализиране на 

колаборативни иновации  

След задълбочени литературни проучвания авторът е взел решение да 
изгради модела за оценяване на бизнес процеси при реализиране на 
колаборативни иновации върху един добре познат и широко използван модел 
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– Capability Maturity Model Integration - CMMI [5, 6]. Взето е решение 
структурата на модела да е изградена от три елемента (фиг. 1): 

- Нива на зрелост на бизнес процеси; 
- Критични фактори за успех на колаборативни иновации; 
- Оценяване на бизнес процеси. 

 

 
 

Фиг. 1. Структура на модел за оценяване на бизнес процеси при реализиране на 
колаборативни иновации 

 
Чрез категоризиране на критичните фактори за успех, в модела са 

дефинирани различни нива на зрелост на бизнес процесите, свързани с 
реализиране на колаборативни иновации. За всяко от нивата са присъщи 
различни критични фактори за успех.  

Съгласно модела, бизнес организациите реализиращи колаборативни 
иновации, трябва да реагират адекватно, за да постигнат определено ниво на 
зрелост. За постигане на такива реакции за всеки от факторите трябва да се 
проектират конкретни практики, които да служат за база при оценяване и 
реагиране на съответния фактор. 

В разработения модел под зрелост се разбира степента, до която 
съответните бизнес процеси са дефинирани, управлявани и оценявани [6]. 
Нивата на зрелост се считат за ясно дефинирани фази към постигане на пълна 
реализация на колаборативни иновации.  

Елемент „Нива на зрелост”. В CMMI модела са дефинирани пет нива на 
зрелост (от 1 до 5), но при разработване на настоящия модел са извършени 
някои корекции на CMMI модела, които отчитат характеристиките на бизнес 
процесите при реализиране на колаборативни иновации:  
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- Ниво 1 на разработения модел съответства напълно на ниво 1 на 
CMMI модела. На това ниво бизнес процесите, свързани с 
колаборативни иновации са хаотични и са документирани само 
незначителна част от бизнес процесите; 

- извършените литературни проучвания показват, че осведомеността 
на участващите в колаборативни иновации  действащи лица е 
значим фактор при реализиране на колаборативни иновации. 
Реализирането на колаборативни иновации е процес на въвеждане 
на нови практики в бизнес организациите, затова е важно 
улесняването на постигането на осведоменост и на обмен на 
знания. Затова ниво 2 на разработения модел е дефинирано като 
„Постигане на осведоменост”. Такова ниво е дефинирано, защото 
колаборативни иновации представляват скъпи и дългосрочни 
дейности, които обхващат дълги периоди за постигане на 
рентабилност. При такива условия осведомеността е ключова 
предпоставка; 

- Нива 3 и 4 на разработения модел съответстват на нива 3 и 5 на 
CMMI модела. (Ниво 3 - дефинирани бизнес процеси; Ниво 5 - 
оптимизирани бизнес процеси). В разработения модел ниво 3 
„Дефинирани бизнес процеси” е ниво, на което бизнес процесите 
за постигане на колаборативни иновации са документирани, 
стандартизирани и интегрирани в единен бизнес процес в рамките 
на една бизнес мрежа. Ниво 4 „Оптимизирани бизнес процеси” е 
ниво, на което организациите от бизнес една мрежа са формирали 
структури за непрекъснато усъвършенстване на процесите, 
свързани с колаборативни иновации.  

В разработения модел не са възприети нива 2 и 4 на CMMI модела (ниво 2 
– управлявани бизнес процеси; ниво 4 – управлявани с количествени 
показатели бизнес процеси). Причините за това са следните: 

- В CMMI модела нивото на зрелост „Управлявани бизнес процеси” 
е фокусирано върху управление на проекти. При реализиране на 
колаборативни иновации няма значими фактори, пряко свързани 
с това ниво на зрелост; 

- В CMMI модела нивото на зрелост „Управлявани с количествени 
показатели бизнес процеси” е фокусирано върху дефинирането на 
количествени показатели на софтуерните процеси. При 
реализиране на колаборативни иновации няма значими фактори, 
пряко свързани с това ниво на зрелост. 

По мнение на автора четирите нива на зрелост на бизнес процесите, 
свързани с колаборативни иновации са достатъчни за практическото 
приложение на модела, защото тези нива отчитат всички фактори, които са 
идентифицирани при литературното проучване върху колаборативни 
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иновации. Познати са работи на други автори, които дефинират сходни нива 
на зрелост при непрекъснато усъвършенстване на бизнес процеси [8, 9, 10].  

Елемент „Ключови фактори за успех”. CMMI моделът включва 22 
групи от бизнес процеси, които са разпределени между петте нива на зрелост 
на модела. По мнение на автора успешната реализация на бизнес процеси за 
колаборативни иновации трябва по-скоро да се следи чрез ключови фактори 
за успех, отколкото чрез групи бизнес процеси. Причините за това се следните: 

- литературното проучване по настоящата работа и резултатите от 
проучвания на други автори доказват значимостта на подхода 
„Ключови фактори за успех” в областта на колаборативни иновации 
[11, 12, 13]. Но концепцията за ключови фактори за успех не е 
прилагана масово в областта на колаборативни иновации; 

- реализирането на начинания за колаборативни иновации изисква 
примери за реални практики, което позволява извличането на поуки 
от направени грешки и непрекъснато усъвършенстване на бизнес 
процеси, свързани с колаборативни иновации. Ключовите 
показатели за успех се дефинират след успешното завършване на 
определени дейности, затова тези фактори отчитат реално натрупан 
опит. 

Като се вземат под внимание горе споменатите обстоятелства, на база на 
литературното проучване са идентифицирани ключови фактори за успех, 
които имат различна степен на значимост. 

Двадесет и двете групи бизнес процеси на CMMI модела са подредени в 
четири групи. Прилагайки същия подход в разработения модел критичните 
фактори за успех и ключовите препятствия са подредени в три групи: 
осведоменост; организационни фактори; поддържащи фактори.  

Ключовите фактори за успех от групата „Осведоменост” са: ангажираност 
на топ мениджмънта; ангажираност на сътрудниците; осведоменост за 
колаборативни иновации.  

Ключовите фактори за успех от групата „Организационни фактори” са: 
сформиране на екипи за реализация на процеси от колаборативни иновации; 
наличие на опитни сътрудници; осигуряване на достатъчно време и ресурси на 
сътрудниците; съществуване на документирана методология.  

Ключовите фактори за успех от групата „Поддържащи фактори” са: 
реализиране на отчетност на извършеното. 

За разпределение на тези ключови фактори за успех между различните 
нива на зрелост в разработения модел е ползван принципът на CMMI модела. 
Факторите и препятствията от групата „Осведоменост” са свързани с ниво 2 на 
модела. Факторите и препятствията от групата „Организационни фактори” са 
свързани с ниво 3 на модела, защото фокусът на това ниво е върху 
систематизиране на структура на бизнес процеси и дефиниране на бизнес 
процеси. Фокусът на ниво 4 на разработения модел е върху непрекъснато 
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усъвършенстване, затова факторите и препятствията от групата „Поддържащи 
фактори” са свързани с това ниво.  

Елемент „Оценяване на бизнес процеси”. При този елемент на модела 
всеки от критичните фактори за успех се оценява с цел определяне, доколко 
добре се прилага на практика.  

С цел да се оцени зрелостта на бизнес процеси, свързани с колаборативни 
иновации е разработена специализирана система за оценка. С помощта на тази 
система се тества текущото състояние на бизнес процесите на организациите, 
реализиращи колаборативни иновации и се идентифицират несъвършените 
бизнес процеси, които изискват подобрение.  

Бизнес процесите се оценяват по десет степенна скала (от 1 до 10). След 
това получените резултати се осредняват за всяка от областите бизнес процеси. 
Области с осреднен резултат по-нисък от 7 се считат за слабости. 
Разработената система за оценяване включва три основни критерия: 

- Подход. В този аспект се оценява ангажираността на една 
организация и поддръжката на мениджмънта й за реализация на 
колаборативни иновации и организационните способности за 
практическо прилагане на колаборативни иновации; 

- Разгръщане. В този аспект се оценява обхватът и 
последователността на реализирането на колаборативни иновации 
при различните бизнес процеси; 

- Резултати. Критерии тук са обхватът и системността на 
позитивните резултати, които се постигат с течение на времето и 
при различните бизнес процеси.  

За всеки ключов фактор за успех и ключово препятствие, на базата на 
предварителни емпирични изследвания, са разработени групи от 
организационни практики. Процесът за оценяване трябва да включва следните 
етапи: 

- Етап 1. За всяка практика от ключов фактор за успех избран водещ 
заинтересован субект, управляващ колаборативни иновации 
пресмята оценките в трите аспекта; 

- Етап 2. Оценките в трите аспекта за всяка практика се осредняват и 
закръгляват и резултатите се нанасят върху регистрационни карти; 

- Етап 3. Процедурата се повтаря за всички критични фактори за 
успех. Резултатите за всички добри практики се осредняват за 
получаване на комплексна оценка за всички критични фактори за 
успех.  

- Етап 4. Свързване на получените резултати с реализирането на 
колаборативни иновации. Резултати над 7 за ключов фактор за 
успех показват, че съответният фактор се постига успешно, докато 
резултати под 7 се считат за слабост.  
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- Етап 5. За постигане на определено ниво на зрялост е необходимо 
всички критични фактори за успех, които принадлежат към 
съответното ниво да са с осреднени резултати над 7. 

 
4. Заключение 

В настоящата работа е представен модел на зрелостта на бизнес процеси 
при реализиране на колаборативни иновации, който има потенциал да 
подпомогне бизнес организациите при оценяване и усъвършенстване на 
начинания за колаборативни иновации.  

Моделът е разработен на база на CMMI модела и използва критични 
фактори за успех, формулирани на база на мащабно литературно проучване. 
Чрез литературното проучване са идентифицирани факторите, които имат 
положително и отрицателно въздействие върху процесите, свързани с 
реализация на колаборативни иновации.  

Това е начална версия на модел за оценяване на зрелостта на бизнес 
процеси, свързани с колаборативни иновации, която изисква по-нататъшно 
усъвършенстване и оценяване в практически условия.  

Предвижда се валидирането на разработения модел да се възложи на 
експертна група от мениджъри от предприятията на български мебелен 
клъстер. На всички участници в групата ще се предостави пълна информация 
за структурата и характеристиките на модела, съпроводена с въпросник. 
Получената обратна връзка ще се анализира от автора и ще се извършат 
усъвършенствания и корекции.  

Предвижда се с усъвършенствания модел да се извърши изследване на 
колаборативни иновации в предприятията от български мебелен клъстер на 
база на конкретни иновационни решения. Основна цел на замисленото 
изследване е да се тества валидността на модела и да се идентифицират 
областите, в който той проявява несъвършенства.  
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Abstract. In our modern society of high technological development, the involvement of 

science, various technologies and innovations in all sectors of economy is of vital significance 

for the improvement of people's living standards and the protection of the environment. The 

various enterprises and research institutes created on non-economic basis invest into 

obtaining, developing and applying of know-how and information which could prove to have 

significant exchange value in the economy of scientific knowledge and in enhancement of any 

competitive power. The present report treats the opportunities for reliable legal protection of 

innovations by means of trade secrets as an alternative and addition to the rest of the means 

of protection such as patents, intellectual property, trade-marks and design. 

Keywords: innovation, trade secrets, intellectual property, legal protection.  

 

1. Въведение 

В съвременното общество на високо тенологично развитие, включването 

на науката технологиите и иновациите вьв всички сектори на икономиката е 

от изключителна важност за подобряване качеството на живот на населението 

и опазване ресурсите на околната среда. Предприятията и 

научноизследователските институти с нестопанска цел инвестират в 

придобиване, разработване и прилагане на ноу-хау и информация, която е 

разменна монета в икономиката на знанието и предоставя конкурентно 

предимство. Едно от средствата за защита на резултатите от  иновационната 

дейност на предприятията са правата върху интелектуална собственост, като 

патенти, права върху дизайн, авторски права. Друго средство за защита е 

защита на достъпът и използване на знанията, които са ценни за предприятието 

и не са широко известни. Подобно ценно ноу-хау и търговска информация 

които са неразкрити и следва да останат поверителни се обозначават като 

търговска тайна. Поддържането на лидество в иновациите е ключов компонент 

за повишаване на фирмената конкурентоспособност. 

В стратегията „Европа 2020“ Европейската комисия се ангажира да 

създаде среда, благоприятстваща иновациите, която да насърчава 

инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) чрез по-

широко, вкл. трансгранично сътрудничество. За разлика от технологичния 
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процес и продуктовите иновации в производствения сектор, които биха могли 

да бъдат защитени посредством патенти и чрез законодателството в областта 

на индустриалната собственост, секторът на услугите не разчита в същата 

степен на защита на стратегическа търговска информация, като 

напр.информацияза клиентите и доставчиците, бизнес процесите, бизнес 

плановете, пазарните проучвания.Ценните неразкрити ноу-хау и търговски 

тайни са изложени на все по-висок риск от кражба, шпионаж и други методи 

на присвояване, с цел да се използват в трети държави за производство на 

стоки, които впоследствие се конкурират с тези на лицето, от което са 

присвоени.В същото време в ЕС е налице разпокъсаност на правните уредби 

относно закрилата на търговската тайна срещу нейното незаконно 

придобиване, използване или разкриване. 

  Предвид изключителната важност на иновациите за 

конкурентоспособността на предприятието в съвременното общество 

настоящият доклад има за цел да разгледа възможносттите за правна закрила 

на иновациите, съобразено със същността им. 

 

2. Иновации - същност, дефиниция, видове 

  Терминът иновация произлиза от латинското „novatio“ и преведен 

дословно  означава „по посока на изменението“. Самото понятие innovation се 

появява за първи път в научни изследвания през 19 век, а в началото на 20 век 

в научните трудове на австрийския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва 

иновационните процеси като “създаване на нови комбинации” или изменения 

в развитието на пазара и производството, а понятието получава нов смисъл. 

Според Й. Шумпетер икономическото развитие се дължи именно на 

иновациите. Иновации в една динамична среда, където старите пазари биват 

унищожени и заместени от нови - така наречената „creative destruction“. 

Според Й. Шумпетер радикалните, а не инкременталните процеси са причина 

за разрушителните промени, които всъщност движат икономиките. 

  Иновацията е продължителен процес, при който се създава нова идея, 

трансформира се концепция за създаване на нов или значително 

усъвършенстван продукт илиуслугас цел превръщането му в източник на 

печалба. Иновацията може да бъде разглеждана като съставена от три 

различни, но свързани компонента: ресурси (хора и пари) те захранват 

процеси, които действат и трансформират ресурсите и крайни резултати, които 

включват и двете парични приходи и индиректни ползи като по-добра 

известност на марката, която може да се приложи за други оферти и цели. И 

трите компонента могат и трябва да бъдат измервани, т.е. иновацията 

свързва креативната идея с пазарната реализация, като винаги носи 

добавена стойност. 

  Разликата между креативната идея и въведеното в употреба решение е 

именно действието. Иновацията е процес на прилагане на конкретно ново 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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знание в употреба, а в най-добрия случай, употребата ще носи печалба, т.е. 

иновацията е икономически феномен. 

    В Manuel d'Oslo 3e édition© OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005 

/Справочникът от Осло [1] се предвижда: “Иновацията е въвеждане в 

употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или 

услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов 

организационен метод в търговската практика, организацията на 

работните места или външните връзки, които създават пазарни 

предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите”. 
  Съгласно посочената дефиниция Справочникът от Осло [1] предвижда и 

разграничение на следните видове иновации: 

  Продуктова иновация е внедряването на нов или в значителна степен 

усъвършенстван продукт и/или услуга по отношение на техните свойства или 

начини на използване. Тук се включват и значително усъвършенстване в 

техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, 

в степента на удобството при ползване или в някакви други функционални 

характеристики. 

  Процесна иновация е внедряването на нов или в значителна степен 

усъвършенстван метод на производство или доставка (включително 

съществени изменения в технологиите, производственото оборудване и/или 

софтуер). 

  Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, 

включително значително изменение на дизайна или опаковката на продукта, 

начина на неговото складиране и/или транспорт, реклама на пазара или при 

определянето на неговата пазарна цена. 

 Организационна иновация е внедряването на нов организационен метод 

в стопанските практики на предприятието, работната среда на организацията 

или външните отношения. 

  Действащото българско законодателство не съдържа легална дефиниция 

на иновация, но горепосочените дефиниции на Справочника от Осло, който 

съставлява дейставащата в европейския съюз правна уредба в областта на 

иновациите са транспонирани изцяло в предложения проект на Закон за 

иновациите [2], който бе поставен за обществено обсъждане от Министерския 

съвет до 25 май 2016 година.  

  Видно от горепосочените определенения, съществена особеност на 

иновацията е, че тя трябва да бъде въведена (внедрена) в предприятието и да 

създаде пазарно предимство, т.е. иновацията не е изобретение. Изобретението 

се превръща в иновация, ако бъде реализирано, т.е. мултиплицирано в продукт 

или процес, получаващо конкретни финансови резултати. За да превърне 

изобретението в иновация организацията трябва да комбинира различни 

видове знания, способности, умения и ресурси, като например 

производствени, маркетингови знания и умения, добре функционираща 
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дистрибуторска система, достатъчно финансови ресурси. 

    Предвид обстоятелството, че защитата на инкорпорираните в хода на 

разработване на иновацията знания и производствен опит не може да бъде 

осъществена в пълен обем под формата на обекти на индустриална 

собственост (патенти, полезни модели, промишлен дизайн и търговски марки) 

и авторски права, организациите използват поверителността като инструмент 

за управление на иновациите в стопанската дейност и научните изследвания, 

обхващащ разнообразна информация от технологични знания до търговски 

данни, като например информация за клиенти и доставчици, бизнес планове 

или пазарни проучвания и стратегии. Незаконното придобиване, използване 

или разгласяване на търговска тайназастрашава възможността нейният 

законен притежател да получи стартово предимство под формата на 

възвращаемост, като използва резултатите от иновативните си усилия. 

Иновативните предприятия са все повече изложени на непочтени практики, 

целящи присвояването на търговски тайни като кражба, неразрешено 

копиране, икономически шпионаж, нарушаване изискванията за 

поверителност. Наблюдаваните в последните години процеси като 

глобализацията, засиленото вьзлагане на дейности на външни изпълнители, 

по-големите вериги на доставки, засиленото използване на информационните 

и комуникационните технологии водят до нарастване на риска от такива 

практики. 

 

3. Търговска тайна – същност, определения, правна регламентация 

  Търговската тайна е информация относно формула, практика, процес, 

дизайн, способ, който се използва в бизнеса с цел спечелване на предимство 

пред конкурентите. Тя обхваща също така и факти, решения и данни, свързани 

с бизнеса, запазването на която в тайна е в интерес на предприятието, което е 

взело необходимите мерки за това. В някои законодателства търговската тайна 

се определя като поверителна информация. Дефинирането на търговската 

тайнаварира според законодателството на конкретната държава. Въпреки това 

има три основни фактора, които са общи за всички дефиниции. 

  Търговската тайна е вид информация, която: - не е позната на широката 

общественост; - носи някакъв вид икономическа полза на собственика си; - е 

обект на значими усилия на опазване от страна на търговеца. 

  Търговската тайна като вид търговска информация се характеризира с 

допълнителни качества, по които се отличава от общия информационен поток, 

касаещ дадена търговска дейност. Такива качества са: - нейната 

конфиденциалност (тя е само вътрешнофирмена търговска информация, за 

която се полагат целенасочени усилия за опазването и разпространението й 

извън фирмата); - ограничена достъпност (информацията, фактите, данните и 

решенията, които представляват търговска тайна са достояние само на 

определени служители във фирмата с оглед изпълнение на техните 
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задължения; - защитимост (полагат се специални усилия и се вземат специални 

мерки за опазването й, като издаването на такава тайна е забранено и подлежи 

на санкции); - актуалност (търговската тайна съдържа информация, която има 

стойност за определен период от време, а няма просто инцидентен характер,); 

- ценност (опазването на тайната е от полза за бизнеса). 

 

Правна уредба   

А/ Международно право  

Споразумението TRIPS (Споразумението за свързаните с търговията 

аспекти на правата върху интелектуалната собственост) [3], съдържа, inter alia 

, разпоредби относно защитата на търговската тайна срещу нейното незаконно 

придобиване, използване или разкриване от трети страни, които представляват 

общи международни стандарти. Всички държави-членки на ЕС, както и самият 

ЕС, са обвързани от това споразумение, което е одобрено с Решение 94/800/ЕО 

на Съвета. 

 

Б/ Национално законодателство на САЩ 

Определението за търговска тайна, което възприема Законът за защита на 

търговската тайна на САЩ, 2016 (Defend Trade Secrets Act 2016) [4] 

предвижда: търговска тайна са „всички форми и видове финансова, бизнес, 

научна, техническа, икономическа или инженерна информация, включително 

модели, планове, компилации, програмни устройства, формули, прототипи, 

методи, процеси, процедури, програми или кодове, независимо дали са 

материални или нематериални, и дали и как се съхранява, съставена е, или е 

обективирана физически, по електронен път, графично, фотографски, или в 

писмен вид, по отношение на която собственикът е взел разумни мерки да 

запази тази информация в тайна; и информацията, има самостоятелна 

икономическа стойност, действителна или потенциална, не е общоизвестнаи 

не е лесно установима чрез подходящи средства”. 

На 27 април 2016 г. Конгресът на САЩ прие Закон за защита на търговската 

тайна, който разширява защитата на търговската тайна съгласно Закона за 

икономическия шпионаж от 1996 г., който криминализира кражбата на 

търговска тайна, като предвижда защита на търговските тайни и по гражданско 

правен ред. DTSA е важна стъпка напред в областта на защитата на 

интелектуалната собственост в САЩ, защото посредством закона се признава 

и четвърти вид интелектуална собственост правото върху търговската тайна 

наред с правата върху патенти, авторски права и търговски марки. 

 

В/ Право на ЕС 

Действащото към момента законодатество в Европейския съюз не 

предвижда гражданско правна закрила на търговската тайна. В ЕС е налице 

разпокъсаност на правните уредби относно закрилата на търговската тайна 
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срещу нейното незаконно придобиване, използване или разкриване и няма 

единно действащо законодателство в тази област. В ход е процедура по 

създаване и приемане на Директива на европейския парламент и на съвета 

относно закрилата на неразкрито ноу-хау и търговска информация (търговски 

тайни) срещу незаконно придобиване, използване и разкриване определение 

на търговска тайна / от тук нататък наричана Директивата/. 

Предвиденото в чл. 1 на Предложението за Директивата гласи: „търговска 

тайна“ означава информация, която отговаря на всички посочени по-долу 

изисквания: - да бъде тайна в смисъл, че като цяло или в точната си 

конфигурация и сбор от компоненти не е общоизвестна или лесно достъпна за 

лица от средите, които обичайно се занимават с въпросния вид информация; 

-  да има търговска стойност поради това, че е тайна; -  да е била предмет на 

обосновани при дадените обстоятелства действия от страна на законно 

контролиращото информацията лице с цел запазването ѝ в тайна.  

Чл. 3, ал. 1 от Предложението за Директивата предвижда: Придобиването 

на търговска тайна се счита за законно, когато търговската тайна е придобита 

по някой от следните начини: a)  независимо откритие или създаване; 

б)  наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или 

предмет, предоставен на разположение на обществеността или представляващ 

законно притежание на придобилото информацията лице, което е свободно от 

правно валидни задължения за ограничаване на придобиването на търговската 

тайна; в)  упражняване на правото на работниците или на представителите на 

работниците на информация и консултации в съответствие с правото на Съюза 

и националното право и практики; г)  всяка друга практика, която при 

съответните обстоятелства е в съответствие с почтените търговски практики. 

Член 4, ал. 2 от Предложението за Директивата предвижда: Придобиването 

на търговска тайна без съгласието на притежателя на търговската тайна се 

счита за незаконно, когато се извършва чрез: а)  нерегламентиран достъп, 

присвояване или копиране на документи, предмети, материали, вещества или 

електронни документи, които са под законния контрол на притежателя на 

търговската тайна и съдържат търговската тайна или от които тя може да бъде 

извлечена; б)  всяко друго поведение, което при тези обстоятелства се счита за 

противоречащо на почтените търговски практики. 

Чл. 4, ал. 3 от Предложението за Директивата предвижда: Използването 

или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно, когато се извършва 

без съгласието на притежателя на търговската тайна от лице, за което е 

установено, че отговаря на някое от следните условия: а)  придобило е 

търговската тайна незаконно; б)  нарушило е споразумение за поверителност 

или друго задължение да не разкрива търговската тайна; в)  нарушило е 

договорно или друго задължение за ограничаване на използването на 

търговската тайна. 

Чл. 4, ал. 4  от Предложението за Директивата предвижда: Придобиването, 
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използването или разкриването на търговска тайна се счита за незаконно и 

когато дадено лице, към момента на придобиването, използването или 

разкриването, е знаело или е трябвало да знае при тези обстоятелствата, че 

търговската тайна е била получена пряко или непряко от друго лице, което е 

използвало или разкрило незаконно търговската тайна по смисъла на чл. 3. 

Чл. 4, ал. 5  от Предложението за Директивата предвижда: Производството, 

предлагането или пускането на пазара на стоки - предмет на нарушение, или 

вносът, износът или съхранението на стоки - предмет на нарушение за тези 

цели, също се счита за незаконно използване на търговска тайна, когато 

лицето, извършващо такива дейности, е знаело или е трябвало да знае при тези 

обстоятелства, че търговската тайна е използвана незаконно по смисъла на 

параграф 3. 

Член 5 от Предложението за Директива предвижда задължение за 

държавите-членки да уредят необходимите мерки, процедури и правни 

средства за правна закрила на всички граждани срещу незаконно придобиване, 

използване и разкриване на търговска тайна. 

Видно от горецитираното, уредбата в проекта на Директивата незаконното 

придобиване, използване и разпространяване на търговска тайна е предвидена 

като деликт, следователно следва да се прилагат разпоредбите на 

гражданското право. 

 

Г/ Национално законодателство 

Действащото към момента законодатество в Р. България не предвижда 

гражданско правна закрила на търговската тайна. 

В действащото българско законодателство е уредена обща забрана за 

разкриване на търговска тайна въз основа на ратификацията на Споразуменито 

TRIPS и забрана за разкриване на търговска тайна по отношение на прокурист, 

пълномощник, търговски представител, търговски пълномощник и търговски 

посредник по силата на чл. 52 от Търговския закон. 

С разпоредбата на чл. 37 от Глава VII „Забрана за нелоялна конкуренция” 

от действащия ЗЗК е въведена забрана за разгласяване на производствени или 

търговски тайни. 

Съгласно легалната дефиниция, формулирана в §1, т. 9 от ДР на ЗЗК, 

производствена или търговска тайна са факти, информация, решения и 

данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес 

на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки. Така 

дефинираното понятие се прилага с оглед постигането на общата цел на закона 

по чл. 1 от ЗЗК, а не само за целите на забраната по чл. 37 от ЗЗК. 

Освен установяване наличието на производствена и търговска тайна за 

едно предприятие, както и мерките за нейното запазване, за да е осъществен 

съставът на чл. 37, ал. 1 от ЗЗК, се изисква узнаването, използването или 

разгласяването на производствена или търговска тайна да е осъществено от 
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конкурентното предприятие по начин, който противоречи на 

добросъвестната търговска практика и който създава възможност или 

реално уврежда интересите на правоимащия конкурент.За 

съставомерността на деянието е достатъчно да е създадена потенциална 

опасност от увреждане на интересите на конкурента. Самото понятие 

„добросъвестна търговска практика“ също е легално дефинирано в §1, т. 2 от 

ДР на ЗЗК с оглед постигане на специфичните цели на ЗЗК - това са правилата, 

определящи пазарното поведение, които произтичат от законите и обичайните 

търговски отношения и не нарушават добрите нрави. 

С оглед изложеното, разпоредбата на чл. 37 намира приложение в случаите, 

когато чрез узнаването, използването или разгласяването на 

производствена/търговска тайна в противоречие с добросъвестната търговска 

практика дадено предприятие успява да получи нелоялно конкурентно 

предимство пред свой конкурент на релевантния пазар. Субект на 

нарушението по чл. 37 може да бъде единствено конкурентно 

предприятие, а нарушението по чл. 37 от ЗЗК, свързано с узнаването, 

използването и разгласяването на търговска тайна, представлява 

административно нарушение, за което се носи административно-

наказателна, а не гражданска отговорност. 

Възможността да бъде посочена като конфиденциална определена 

техническа информация се регламентира с последните промени на разпоредба 

на чл. 57, ал. 2, т. 2 на ЗОП. Последната съдържа указание, че в плик № 2 наред 

с техническото предложение, ако е приложимо – се поставя и декларацията за 

конфиденциалност.Следователно участниците и кандидатите в обществените 

поръчки могат да посочат като конфиденциална в декларацията по чл. 33, ал. 

4 от ЗОП всяка информация относно новаторски решения, производствен 

процес, за клиентите и доставчиците, бизнес процесите; единични цени; 

ползване на преференциални условия; брой и видове сервизни центрове; 

оторизационни писма; списъци със служители; сертификати, дипломи и др. 

Няма законова пречка да бъде посочена като конфиденциална и информацията 

за банкови сметки на изпълнителя, за обслужващата го банка и др. под. 

 

4. Възможности за правна закрила на иновациите 

Правната същност на иновациите и видовете иновации, съобразена с 

правната същност на различните категории права върху интелектуална 

собственост налага извода, че правната защита на иновациите от всякакъв вид, 

особено във високотехнологичните области изисква използването на повече от 

един вид права върху интелектуалн собственост, т.е. защитата посредством 

патенти и дизайни може да бъде допълнена сьс защитата посредством 

търговска тайна, авторски права и права върху търговски марки. 

Защитата с търговска тайна може да се използва във връзка с патенти за защита 

на огромения обем свързано с патента ноу-хау, което съпътства всяко 
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патентоспособно изобретение, но не може и не бива да бъде разкрито в 

патента. Съпътстващо разработването на патента ноу-хау обаче придобива 

статут на търговска тайна, само ако то е тайна и има икономическа стойност и 

ако са въведени мерки за осигуряване на неговата секретност. Защитата на 

съпътстващото патента ноу-хау посрдством търговска тайна е от 

изключително значение предвид липсата на ограничение във времето относно 

търговската тайна, за разлика от другите обекти на закрила на индустриална 

собственост (патенти, полезни модели и дизайни), където срокът на закрила е 

законово регламентиран, поради което защитата посредством търговската 

тайна може да продължи дотогава докато информацията от обхвата й на 

закрила остава в тайна за външни лица.  

Защитата на съпътстващото патента ноу-хау посредтсвом търговска тайна 

е от изключителна важност и може да има значителна икономическа стойност 

и конкурентно предимство и поради факта, че патенти са само върха на 

айсберга в океан от търговски тайни. Над 90% от същността на всички нови 

технологии, е обхваната от търговски тайни. В много случаи, особено за 

химическите технологии, ноу-хау е най-важната част от споразумението за 

трансфер на технологии. Търговските тайни са елемент на почти всеки лиценз 

за технология,при което при наличието на лиценз за търговска тайна 

стойността на сделката може да се увеличи до 9 пъти [5]. Друго съществено 

предимство на защитата посредством търговска тайна, спрямо защитата с 

патент или други обекти на индустиална собственост е екстериториалното й 

действие и липса на допълнителни разходи за защита, докато правата върху 

индиустриална собственост са териториално ограничени, поради което 

изискват допълнителни разходи за закрила във всяка отделна страна. 

Следва да се отбележи, че техническа и търговска информация и ноу-хау, 

които могат да бъдат защитени с търговска тайна не могат да съдържат 

информация, която е известна, лесно установима или представлява лични 

умения, както и че независимото откритие, обратния инженеринг, 

химичният анализ, непозволено придобиване на търговска тайна. 
 

5. Заключение 

Както е отбелязано в съображенията на Директиватаоткритият достъп до 

иновации е катализатор на нови идеи, които отговарят на нуждите на 

потребителите и предлагат решения на обществените 

предизвикателства, и дава възможност тези идеи да намерят своя път до 

пазара. Тези иновации са важно средство за създаването на нови знания и са 

в основата на възникването на нови и иновативни бизнес модели, които се 

основават на използването на съвместно създадени знания. Търговските тайни 

играят важна роля за закрила на обмена на знания между предприятията и 

научноизследователските институти в контекста на научноизследователската 

и развойна дейост и иновациите. Незаконното придобиване, използване или 
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разкриване на търговска тайна може да има унищожителни последици за 

законния притежател на търговската тайна, тъй като след публичното ѝ 

разкриване, за притежателя би било невъзможно да възстанови състоянието 

преди разкриването ѝ. Следователно е от първостепенно значение да се 

предвидят бързи, ефективни и достъпни мерки за незабавно прекратяване на 

незаконното придобиване, използване или разкриване на търговската тайна, 

включително когато тази търговска тайна се използва за предоставяне 

на услуги, както и за превръщане на придобитите от предприятията 

знания и опит в търговска тайна, предоставяща допълнителна закрила 

на създадената от тях иновация. 
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Abstract. The popularity of social media platforms is constantly growing. Recently the 
number of people, who use social networks not only to communicate, but also to find 
information about products and brands. Business should use social media platfoms as an 
efficient marketing channel. Social networks have many advantages, which turn them into 
desirable and wanted tool for online business identification and positioning.  
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1. Въведение 

В ерата на информационното общество, в което живеем, в значима степен 
е затруднен ефективният достъп до крайния потребител посредством 
традиционните комуникационни канали. Масовото използване на интернет и 
в частност на социалните мрежи е предпоставка за прилагането на нови методи 
и способи за достигане до потребителя. Интернет и социалните мрежи отдавна 
не се използват само за търсене и намиране на информация и комуникация. Те 
са важна част от бизнес средата за всяка една организация. 

Социалните мрежи се превръщат в основен бизнес инструмент, към който 
компаниите са мотивирани да се приспособят, с оглед подобряване на своята 
конкурентоспособност на пазара. В случай че предприятията не инвестират в 
своето интернет присъствие, те са застрашени от загуба на пазарни позиции. 

Разбира се както всичко останало на този свят и това да се присъства 
онлайн, може да се окаже „нож с две остриета“. 

От една страна, компаниите присъстващи в интернет са по-разпознаваеми 
сред потенциалните потребители. Доволните клиенти от продуктите и 
предприятията, които ги позиционират, могат да изразят мнението си 
посредством коментар или споделяне на публикация в социалните мрежи. 
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Това става много лесно и бързо и достига до значителен брой хора, използващи 
интернет. 

От друга страна, за един недоволен клиент е най-лесно да се направи 
рекламация онлайн. Това обаче, не бива да плаши компаниите. Нито един 
бизнес не е безгрешен и винаги има риск от поява на недоволни клиенти. Това 
е част от бизнеса. Тези клиенти не бива да бъдат пренебрегвани, а трябва да 
бъдат „чути“ и да се обърне по-специално внимание на потребностите им, с 
оглед постигане на по-висока степен на персонализация на продукта. Когато 
недоволният потребител установи, че бизнесът се вслушва в неговите 
потребности и предпочитание много по-лесно може да се превърне в 
постоянен и лоялен ползвател на предлаганите продукти или услуги. 

Целта на статията е да се посочат възможности за позициониране на 
бизнеса в социалните медии и да се разгледа взаимодействието на българските 
предприятия с Интернет. 

 
2. Предприятията в България и взаимодействието им с Интернет 

„Компаниите ще са свързани с клиентите и помежду си с безупречна 
виртуална мрежа. Информацията по Интернет ще обикаля света безплатно. 
Подавачите ще могат много лесно да идентифицират потенциалните си 
купувачи, а купувачите ще могат много лесно да определят най-добрите 
търговци и производители на техните продукти“ [1]. 

С всяка изминала година расте броят на компаниите, които имат достъп до 
интернет в България. Това може да се види в таблица 1 [2]. 

 
Таблица 1. Предприятия с достъп до интернет 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 % % % % % % 

Общо 85,1 86,9 87,4 89,1 91,2 91,3 
По големина на предприятието 

10-49 заети лица 82,5 84,7 85,7 87,4 89,9 89,8 
50-249 заети лица 96,3 96,2 94,5 95,8 98,0 98,0 
250+ заети лица 98,8 99,7 98,3 99,1 99,5 99,7 

 
От посочената статистика в таблица 1 става ясно, че от 2010 до 2015 година 

предприятията с достъп до Интернет са се увеличили с 6,2 %. Ако се направи 
анализ според големината на предприятието става ясно, че при малките 
предприятия (10-49 заети лица) има осезаемо увеличение с 7,3% спрямо 
средните с 1,7 % и големите с 0,9%. 

Освен достъпът до Интернет обаче е важно и как се използват 
възможностите, които той предоставя. Най-разпространеният начин за 
използване на Интернет е създаването на фирмен уеб сайт. Данните в таблица 
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2 [2] показват какъв е процента на предприятията, които са с действащ уеб 
сайт, като се има предвид, че статистиката е разгледана от 2010 до 2015 година. 
 

Таблица 2. Предприятия, които имат уеб сайт 
Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 % % % % % % 
Общо 37,3 44,5 42,7 46,6 48,4 48,2 

По големина на предприятието 
10-49 заети лица 33,0 40,2 38,9 42,5 44,5 43,6 
50-249 заети лица 53,9 61,7 56,4 62,0 63,7 66,7 
250+ заети лица 75,4 76,2 76,9 78,1 80,7 84,4 

 
След анализ на данните от таблица 2, се забелязва тенденция на увеличение 

на предприятията, които имат уебсайт. За 2015 спрямо 2010 година размерът 
им в процентно отношение се е увеличил с 10,9 като се има предвид общият 
брой . Интересно е да се спомене, че за 2015 г. спрямо 2014 г. се получава 
намаляване с 0,2%. Ако се анализират данните според големината на 
предприятието се забелязва увеличение и в трите вида предприятия – малки 
(10,6%), средни (12,8%) и големи (9%). 

Интерес за целта на статията представлява връзката между компаниите и 
социалните мрежи. В България все още не е достатъчно популярно 
използването на социални мрежи за идентифициране на бизнеса, както е в 
световен мащаб. Това може да се види и в таблица 3 [2]. 

  
Таблица 3. Предприятия използващи социални мрежи   

Година 2014 2015 
% Брой % Брой 

Общо 27,6 7323 30,3 8 187 
По големина на предприятията 

10-49 заети лица 26,2 5 695 29,5 6 593 
50-249 заети лица 33,9 1 383 33,1 1 380 
250+ заети лица 37,0 245 40,0 268 

 
Като анализираме данните може да заключим, че едва 30,3 % от бизнес 

организациите използват социалните мрежи за бизнеса си. В сравнение с 2014 
г., през 2015 г. те са се увеличили с 3,7%.  

От всичко казано до тук може да се направи извода, че българският бизнес 
трябва да обърне повече внимание на позиционирането си в интернет и по-
специално в социалните мрежи. 
3. Анализ на възможностите за присъствие на компаниите в интернет 
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Днес всичко може да се купи и да се предложи в интернет - от хранителни 
стоки до техника и козметика. Компаниите трябва умеят да използват колкото 
се може повече от възможностите предоставени от Интернет. Бизнесът онлайн 
може да се развива и идентифицира посредством няколко платформи. 

1. Фирмен уеб сайт - Обикновено всеки бизнес започва 
присъствието си в интернет посредством създаване на уеб сайт. По 
този начин вместо 10 магазина в различни градове съществува 1 
магазин с неограничено пространство. В уеб сайта се помества 
информация за продуктите и/или услугите предлагани от компанията. 
Може да съдържа изображения, видео, отделна част за препоръки и 
коментари, контакти и препратки към профили в социалните мрежи.  

2. Имейл – той е неизменна част както от личния, така и от 
професионалния живот. Посредством имейли, компаниите поддържат 
връзка с клиентите си, информират ги за промоции, въвеждане на нови 
продукти и/или услуги, изпращат им актуални оферти, използват се 
още и за вътрешно фирмена комуникация. 

3. Мобилно приложение (mobile app) – приложения 
предназначени за използващите мобилни устройства (смартфони и 
таблети). Ако програмата бъде харесана от потребителите, тя може да 
бъде свалена хиляди пъти. Печалба от мобилни приложения може да 
се генерира от два източника: или самото приложение може да струва 
малка сума (от порядъка на 1 евро), или то може да се предлага 
безплатно, но с вградени реклами. Развитието на пазара на смартрони 
и таблети дава нови възможности за развитие на този сегмент от 
пазара. Създаването на мобилно приложение е скъпо и не всяка 
компания може да си го позволи. 

4. Корпоративен блог – след фирмения уеб сайт и страница във 
Facebook, корпоративният блог става все по-популярно решение. За 
много малки бизнеси това е много ефективно решение, защото има 
възможност да се изключи инвестицията за фирмен сайт. 
Корпоративният блог е безплатно решение за компании с малък 
бюджет. „Той надгражда корпоративния сайт, в който информацията 
е доминиращо продуктова, имиджова, в който стилът на общуване е 
официален и формален“ [3]. 

5. Профили в социалните мрежи – малкият и средният бизнес 
все по- активно използва социалните мрежи в своята комуникация с 
клиенти и партньори в световен мащаб. Една от най-популярните 
социални мрежи Facebook заедно с маркетингова агенция Nielsen 
правят съвместно проучване за ефекта от използването на социални 
мрежи за компаниите. В своето проучване те използват следните 
показатели: популярност на марката, реклама на продукта/услугата и 
намерение за бъдеща покупка сред потребителите. В резултат на това 
изследване се установява, че социалните мрежи имат по-голямо 
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въздействие спрямо традиционния маркетинг. Социалните мрежи се 
превръщат в нов доста ефективен комуникационен канал за връзка 
между бизнеса и крайния потребител [4]. 

 
4. Спецификa на корпоративните профили в социалните мрежи 

Най–популярните социални мрежи в световен мащаб са посочени на 
фигура 1 [5]. 

 

 
Фиг. 1. Най-популярните социални мрежи 

 
От показаните на фиг. 1 най-използваните социални мрежи от бизнес 

потребителите са Facebook, YouTube, Google+, Twitter и LinkedIn. 
4.1. Facebook - една от най-популярните социални мрежи е на път да 

измести имейлите като основно средство за комуникация. Това е най-голямата 
безплатна онлайн социална мрежа в света и се предлага в над 70 езика. 
Отворенa е на 4 февруари 2004 г., управлявана и притежавана от частната 
фирма „Facebook Inc“ със седалище в Силициевата долина, Калифорния, САЩ 
[6]. След като се създаде профил в социалната мрежа е добре и да се направи 
Facebook страница на компанията, която да съдържа кратка информация за 
продуктите и/или услугите, които се предлагат, контакти, снимки, актуални 
промоции и др. Освен Фейсбук страница, бизнесът може да създаде и Фейсбук 
групи, в които представители на съответната компания да коментират 
възникнали въпроси директно с клиентите си. Тези групи се превръщат в 
микрообщества, където се споделят впечатления, мнения и се решават 
възникнали проблеми в бизнес дейността. 

4.2. YouТube е безплатен видеоканал, в който може да се споделят 
видеоклипове и да се пишат и коментари под тях. За компаниите е добре да 
имат профил в тази социална мрежа. Рекламните клипове излъчвани по 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8
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телевизията могат да се качват там и да бъдат достъпни до всеки потребител, 
желаещ да се запознае с дадената компания. Видео материалите могат да се 
споделят в други социални мрежи и така да се популяризират по-бързо и лесно. 
Два са основните параметъра, по които можем да измерим дали сме имали 
успех в такъв вид социална мрежа – брой гледания и на второ място брой 
оставени коментари под видеоклип. 

4.3.   Google+ - разработена от най-известната търсачка в мрежата Google, 
Google+ се развива бързо и се превръща за кратко време в достоен конкурент 
на Facebook. Тази социална мрежа има по-различна функционалност и дизайн 
от Facebook. Предимствата на Google+ спрямо конкурентните социални мрежи 
са няколко – използват се различни „кръгове“ за различни групи клиенти, 
което позволява по-прецизно таргетиране на потенциалните потребители; 
възможност за креативно персонализиране дизайна на страниците; видеочат 
(Hang Outs), който може да се използва за провеждане на различни уебинари; 
потенциална интеграция с други продукти на Google. 

4.4. Twitter – въпреки, че в България тази социална мрежа не е толкова 
популярна, тя е една от водещите в световен мащаб. Точно в тази платформа 
се зараждат понятия като „последовател“ и „следване“. Последователите са 
тези, които харесват корпоративната страницата и желаят да получават 
известия за дадената компания. Минус при публикуването (туитването) в тази 
социална мрежа е, че има ограничение при броя символи, които могат да бъдат 
използвани. Същевременно този минус може да се окаже доста полезен, 
защото е много по-вероятно, че краткият текст ще бъде прочетен и 
предпочетен пред дългия. Съществува възможност Twitter да бъде интегриран 
към Facebook и по този начин всичко, което се публикува в Twitter  
автоматично да излиза в Facebook. 

4.5. LinkedIn - като се говори за бизнес позициониране в социалните мрежи 
добър вариант се оказва професионалната социална мрежа LinkedIn. 
Създадена през 2002 година в момента има повече от 300 млн. члена от цял 
свят, включително и в България [7]. В сравнение с останалите социални мрежи 
LinkedIn е изцяло насочена към бизнес комуникациите. Корпоративната 
страница, която се създава е подобна, както на страниците във Facebook, така 
и на страниците в Google+, но дава възможност за по-бързо набиране на 
последователи, повече статистики и функционалност, създадена за 
промотиране и идентифициране на бизнеса. За разлика от конкурентите си 
LinkedIn се използва ефективно предимно в две направления – позволява на 
потребителите да си намерят по-лесно работа и/или бизнес партньор, а на 
компаниите да наемат квалифицирани специалисти. Като специфична 
функционалност в LinkedIn могат да се посочат „препоръките“. Те имат 2 
форми – Първата е Recommendations, където бивши партньори и клиенти 
могат да напишат препоръка за бизнес отношенията ви. Втората и по-бърза 
форма на препоръка са Endorsements, където с един клик могат да бъдат 
избрани различни качества и умения, на които отговаря бизнесът, който се 
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промотира. Колкото повече потребители/последователи потвърдят дадено 
качество или умение, толкова по-напред излиза корпоративната страница при 
търсене.  

 
5. Заключение 

Социалните медии спомагат за бързото разпространение на новини и 
информация, и бизнес комуникация. С помощта на социалните мрежи 
компаниите могат да създадат персонализиран продукт, в по-значима степен 
отговарящ на потребностите и изискванията на крайния потребител. Освен 
другите ефекти, те оказват влияние върху комуникацията между бизнеса и 
потребителите и се превръщат във все по-предпочитана платформа за 
идентификация на компаниите. Успешно развиващите се компании в интернет 
средата залагат на креативно поднасяне на информацията към потребителите 
си, сегментиране и добре подбрана аудитория и в определени случаи и на 
платени рекламни съобщения. Социалните платформи, посредством които 
бизнесът може да позиционира са многобройни. Чрез представените възможни 
подходи и инструменти компаниите могат ефективно да се идентифицират в 
мрежата, като предпоставка за успешна реализация на бизнес стратегията им. 
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1. Въведение 

Ако не можеш да измериш нещо, не можеш да го подобриш 
Уилям Томпсън 

Управляваме това, което можем да измерим 
Питър Дракър 

 

„Информацията е злато“, но като всяко нещо тя трябва да бъде обработена, 
за да увеличи стойността си и да се използва по предназначение. Интернет и 
по-специално социалните мрежи генерират огромно количество информация 
и към момента не са разработени достатъчно инструменти и подходи за 
ефективна обработка и измерване. Нерядко липсват и достатъчно 
квалифицирани специалисти, които да събират, систематизират, обобщават и 
анализират информацията, която се генерира в мрежата с оглед изработване на 
управленско решение. 

Основната задача на организациите е диалогът с клиентите, били те 
настоящи или бъдещи. Този диалог ще даде възможности за: стратегически 
поглед върху бизнеса до момента; развитие на продуктите и услугите 
предлагани от компаниите; подобряване на обслужването на клиентите и най-
важното измеримост на поставените цели [1]. 

Целта на настоящата разработка е да се оценят няколко начина за 
измерване на въздействието на бизнеса в социалните мрежи. 
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2. Начини за измерване на резултатите от участие на бизнеса в социалните 

мрежи 

Макар че са трудни за измерване, социалните мрежи заслужават да им се 
отдели подобаващо внимание. За постигането на адекватно измерване не са 
достатъчни само „приятелите“ във Fаcebook и последователите в Twitter. 
Важно е какво правят те, след като проявят интерес към бизнес страницата на 
дадена организация, споделят ли публикациите ѝ, пишат ли коментари под 
постовете, води ли до бъдеща покупка интересът към дадена страница и други 
подобни въпроси, които специалистите трябва да си зададат преди да започнат 
да търсят инструменти за измерване на въздействието на компанията. 

Два от най-често срещаните начини за измерване на бизнеса в онлайн 
пространството са: 

1. Трафик към корпоративни профили и страници - 
Трафикът в социалните мрежи не се различава от трафикът в един 
уебсайт. Той е от основно значение, особено ако организацията се 
занимава с онлайн търговия. Освен креативно изглеждаща и 
функционална корпоративна страница има и други фактори, които 
биха допринесли за допълнителни посещение (трафик). Важна е 
информацията, която се предоставя на настоящите и потенциалните 
клиенти.  

Съществува и платен трафик. Такъв трафик носят различите реклами в 
Google AdWords и Facebook например. Също така за увеличаване на 
посещенията могат да окажат влияние банери в различни сайтове, имейлите до 
клиенти, различни томболи и игри, обвързани с корпоративна страница в 
социалните мрежи. 

2.  Времетраене на посещенията - След посещенията (трафика) 
в корпоративния уебсайт или профил/страница (при социалните 
мрежи), следващият важен момент е колко продължава времетраенето 
им. Не е достатъчно, ако посещенията бъдат еднократни и 
краткотрайни. В такива случаи бизнесът трябва да промени онлайн 
стратегията си и да превърне потенциалните посетители в лоялни 
такива. Колкото повече се увеличава времетраенето на посещението, 
толкова по-голяма е вероятността за покупка. 

Следващият важен момент е да се разбере колко посещения са необходими 
на даден потребител, за да извърши конверсия. „Конверсия е онова действие, 
което искате да бъде извършено след като потребител е кликнал върху вашата 
реклама. Най-често това е покупка, но може да бъде и попълването на форма, 
регистрация, абонамент, сваляне на някаква програма и пр.“ [2]. С други думи 
конверсията е действие, което потребителите трябва да извършат преди да 
напуснат уебсайта. Доста често конверсиите се използват при измерване на 
ефективността на рекламни кампании.  
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3. Инструменти за измерване на бизнеса в социалните мрежи 

Идеята на социалните мрежи е да свързва хората. Това е мястото, където 
те се споделят информация, изказват мнения и си взаимодействат с бизнеса. 
Целта на всяка бизнес организация е да съумее да измери точно това 
взаимодействие. За бизнеса е важно да знае колко пъти е видяна една 
публикация; колко харесвания е получила; какъв вид публикации се харесват 
на потребителите, каква информация се споделя в онлайн пространството и 
колко от тези дейности водят до поискване на оферта или решение за покупка. 

Измерването на всичко това може да бъде направено посредством няколко 
инструмента за анализ: 

1. Google Analytics – това е най-масово използваният 
инструмент за анализ, които позволява измерването на трафика, 
дошъл от социалните мрежи/уебсайтове. С този аналитичен 
инструмент може да се наблюдават посещенията, новите посетители, 
времето прекарано на дадена страница.  Също така Google Analytics 

дава възможност за наблюдение на часовия интервал, в който 
трафикът е най-голям; може да се наблюдава на какъв вид постове 
реагират потребителите. Това от своя страна дава възможност на 
специалистите да изградят стратегията си така, че да има възможно 
най-висока ефективност от предстоящите кампании [3]. 

 

 
 

Фиг. 1. Изглед от Google Analytics 
 

2. KeyHole [4]  – това е инструмент предназначен за анализиране 
на информацията в Twitter и Instagram, като използва предимно 
ключови думи и хаштаг-ове. Все по–модерни стават така наречения 
„хаштаг“ или „етикет“. „Те представляват дума или символен низ, 
предхождани от символа диез (#). Така съставената поредица от 
букви, цифри и знаци се превръща в етикет, който предоставя 
метаинформация или кратки текстови съобщения“ [5]. В началото 
хаштаговете се използват само в Twitter,  а сега вече са масово явление 
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и в Facebook, Google +, Instagram и други социални мрежи. KeyHole 
дава информация за демографския състав на харесалите 
корпоративната страница и  кои потребители са споделили 
публикация. Този инструмент дава възможност за прогнозиране на 
предстоящи проучвания.  

 

 
 

Фиг. 2. Изглед от KeyHole Analytics 
 

3. Facebook Insights – това е апликация създадена от Facebook 
за  Facebook. Предоставя информация за анализ на Facebook страници 
като показва данни за трафик, демографски състав, харесвания, 
възраст на потребителите и още много други. Функционалностите, 
които е възможно да се анализират са показани в фиг. 3. 
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Фиг. 3. Изглед от Facebook Insights 

4. Hootsuite – този инструмент за анализ на социалните мрежи 
има безплатна и платена версия. Безплатната версия предлага всички 
възможности като останалите инструменти от този вид, като са 
интегрирани най–използваните социални мрежи и може да се 
управляват множество профили едновременно. В платената версия 
има възможност за създаване на доклади, за улесняване на 
представянето на ефективността на провежданите кампании в 
социалните мрежи. Hootsuite има опростен интерфейс, позволява 
планиране на информацията, която се публикуват и възможности за 
анализиране на реакциите след публикуване [6]. 

 

 
 

Фиг. 4. Изглед от Hootsuite 
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5. Socialmention – интегрирани към Socialmention са повече от 
100 социални медии, в това число Facebook, Google +, YouTube, 
Twitter и други. Анализът в този инструмент се прави на база теми и 
ключови думи. По този начин може да се следи за името на 
компанията, продуктите и услугите, какви реакции и асоциации 
предизвиква бранда. Този инструмент е напълно безплатен и лесен за 
употреба [7]. 

 
 

Фиг. 5. Изглед от Socialmention 
3. Заключение 

Изследването и анализирането на потребителското поведение в 
социалните мрежи позволява на организацията да създаде бизнес стратегия, 
насочена към желанията и нагласите на настоящи и бъдещи потребители. 
Целта на всеки един бизнес е да създаде ангажираност и лоялност на 
потребителите към бранда. Точно тази ангажираност и умения за комуникации 
на бизнеса с крайния потребител трябва да бъдат измервани и анализирани. 
Измерването не се състои само в събиране на цифрова информация или 
графично показана такава. Следва да се търси връзка и подходяща комбинация 
от различните показатели, за да може да се направи анализ, отговарящ 
възможно най-точно на потребностите на диагностиката на бизнес стратегията 
на конкретната стопанска единица. 
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Abstract. The goal of the material is to search for suitable models in order to optimize the 
informational and technological precision of the Center for Creative Learning LTD. In this 
regard it is necessary to optimize the work field and the whole model of working with the 
associates, by introducing cloud services and agile working models.  
In order to achieve the goals, there are two challenges which are being introduced in the 
modern companies:  
-  Increasing the productivity and quality of the production, by introducing IT in every aspect 
of the operation, as well as optimizing the expenses for IT, without that being the 
compromising factor the security of the information; 
- Disclosing and stimulating the creative potential of the employees by a longer dialog and 
cooperation with the so called Z generation (born after 1990), which will be the dominating 
work force in the companies by 2050; 
- Introducing new models for agile working environment, which will respond better to the 
modern society and will help to reduce the costs for the companies. 
Keywords: Information and Communication Technology (ICT); The Flex Factor; Google 
Apps. 
  

1. Формално и неформално общуване на работното място 

В началото на XX век е било нормално да получиш служебната си 
кореспонденция в плик за писмо, дни след, като то е изпратено. Писмото е 
написано на ръка, като е възможно да носи отличителни знаци на личност или 
организация. Общуването вътре в организацията е формално, а неформалното 
общуване става в свободното време или по време на почивките.  

В средата на XX век служебната кореспонденция все още е на хартия, 
като вече има нови медии – радио и телевизия. Част от служебната 
кореспонденция може да се получи чрез радио-точката или високоговорителя, 
или част от кореспонденцията е напечатана на пишеща машина.Отново все 
още се чака с дни, докато хартиената поща достигне до получателя си. 
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Общуването вътре в организацията е формално, а неформалното става в 
свободното време или по време на почивките. 

В началото на XXI.век съществуват алтернативи на всеки вид хартиено 
общуване, включително където сигурността на предаваната информация, 
идентификация на получател и изпращач са важни като: електронни подписи; 
сертификати за удостоверяване на получател и изпращач; криптиране на 
информация и др.  

Общуването, особено в работно време вече преминава през медии, 
невидими за страничния наблюдател. Технологиите позволяват мигновено 
общуване с всеки респондент, от всяка точка на света. Имиджът на 
организациите (пък и на отделните личности) вече зависят от нивото на 
познаване и използване на информационните технологии. До голяма степен 
организациите, а дори и водещи организации не са осъзнали ползите на 
свободното общуване, подкрепено от Информационни и Комуникационни 
Технологии (ИКТ). Това води до много предизвикателства (финансови, 
качествени и др.), едно от които е несъответствието с нуждите и желанията на 
най-новото поколение служители. Служителите от т.нар. поколение Z 
(родените след 1990 г.) ще доминират работната сила от 2025 до 2050 г. [1, 2] 

 
2.  Добри практики и данни базирани на внедряване на гъвкава работа. 

Докладът The Flex Factor  

Като добри практики и данни базирани на внедряване на гъвкава работа 
(flexible working),  един от обстойните доклади на тази тема е The Flex Factor. 
Той е разработен по поръка на правителството на Великобритания. Докладът 
е базиран и на разработения от VODAFONE световен модел за гъвкава работа, 
въведен експериментално в офиси на компанията в Холандия, а по-късно и 
пилотно (според Guy Laurance, CEO към 2008 г., изключително успешно в 
офисите на компанията в Обединеното кралство).  

Правителството на Великобритания възлага създаването на доклад, който 
да разгледа съществуващите практики за гъвкава работа. Как гъвкавата работа 
се възприема от служителите на публични и частни организации, какви са 
изискванията към инфраструктурата, административната база, 
организационната култура и др. Именно докладът The Flex Factor е и източник 
на сведения в материала [3]. 

 
2.1. Модел на организацията на работната среда и процесите на взимане 

на решения  

През 2008 г. изпълнителният директор на VODAFONE UK (Guy 
Laurence/Гай Лорънс) е основен инициатор на ново поколение организация на 
работната среда във фирмата. За 60 месеца, започвайки с пилотен проект в 
представителството на фирмата в Амстердам, Холандия са приложени 
следните действия: 
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- Премахнати са всички обособени офиси от работните площи в 
централата на фирата. Дори изпълнителният директор няма обособен 
собствен офис;  

- Въведена е организация от отворен тип и без никакви кабели и 
обособени работни места;  

- Всички работни места са базирани на мобилни компютри, всички 
комуникации са мобилни;  

- Всички срещи с по-малко от 6 участника се провеждат в общите 
кафенета и свободни площи, а не в залите за срещи; 

- Осигурен е достъп на сътрудници от всяко йерархично ниво до 
техните ръководители, секретарите вече не „дежурят“ пред кабинета 
на директора; 

- Отделите са разформировани и са заменени от екипи; 
- Свобода на служителите за използване на социални мрежи и услуги 

на служебните компютри. Свободно персонализиране на компютрите 
[4]. 

 
Резултати на пилотния проект за преструктуриране: 

- Съкращаване на разходите, и то в момента на световна финансова 
криза (2008-2012г.); 

- 20% повече работни места на същата площ, като сътрудниците казват, 
че имат повече място от преди; 

- Съкращаване на времето за взимане на решения, поради по-лесното 
общуване с мениджмънта; 

- Драматично подобряване на имиджа на организацията; 
- Намаляване на протоколите от срещи с 50%, на разхода на хартия с 

90%; 
- „Трениране“ на целия персонал в приемането на ново поколение 

организационна култура; подобрена гъвкавост и сътрудничество. 
(фиг. 1). 
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         ПРЕДИ      СЛЕД 

 

 

 

 

               

 
Фиг. 1.  Промени в организацията на работната среда във  

VODAFONE UK 
 

2.2. Промяна в процесите на взимане на решения преди и след 

преструктурирането 

Пътеката за взимане на решения преди преструктурирането включва 
взимане на решения според йерархията, т.е. ескалиране на въпроса  до 
достигане на нужното ниво на йерархия. След това спускане на решението 
последователно по йерархията. Ако е необходима повече информация се 
правят срещи. 

 

График за използване 
на зали за срещи

Срещи в кафенето (за 
всички срещи до 6 

души)

Фиксирано работно 
място и кабел за 

интернет

Работно място по избор 
и WiFi навсякъде

Стационарен телефон за 
всеки служител

100% мобилни телефони

Отдели Екипи

Стационарни компютри Преносими компютри

Ресторант и кафене 
извън офиса

Ресторант и кафене в 
центъра на офиса

Решенията взима 
висшестоящия сътрудник

Решенията взима най-
компетентния сътрудник
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Фиг. 2. Процес на взeмане на решения преди преструктурирането във Vodafone UK 
 

 
Фиг. 3. Процес на взeмане на решения след преструктурирането  

във Vodafone UK [3, 5] 
 
Проучванията показват, че мениджмънтът е основен фактор за 

формирането на положителна нагласа спрямо гъвкавата работа, както и 
приемането й за даденост (от тях самите). Проучванията и анализите показват 
още, че мениджърите са като цяло положително настроени. В данните на 
проучването THE FLEX FACTOR обаче показват, че едва един на всеки четири 
мениджъри активно промотират гъвкавата работа, докато болшинството -  53% 
всъщност имат неутрално или дори пасивно отношение спрямо нея. 5% я 
игнорират или не я припознават. Докато активно се противопоставят 19%, като 
те са и агенти. 

По всичко личи, че за сътрудниците в една организация истинския допир 
до гъвкавата работа ги прави по-благоразположени към нея. 64% от 
анкетираните служители вярват, че гъвкавата работа е изиграла положителна 
роля в общото им възприемане на работното място и работната среда, а едва 
6% смятат обратното. 40% от всички анкетирани служители смятат, че 
гъвкавостта на работното място ги прави по-щастливи. По-малка, но все пак 
значителна част от служителите смятат, че работейки от вкъщи или друго 

Ръководител 
отдел

•Схемата е се прилага за всеки отдел. 
Ако е въвлечен повече от един отдел, 
стъпките се прилагат за всеки отдел.

Мениджмънт

Сътрудник в 
отдел

Сътрудник в проекта
Компетентен експерт в 

проекта, според типа въпрос 
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място, извън стандартното си работно място са по-концентрирани и по-
отдадени на работата си. Все пак 40% от анкетираните смятат, че срещите 
лице-в-лице са много важни и че работата от разстояние може да бъде много 
разсейваща.  Нито едно от тези съображения не е антитеза на ползите, които 
гъвкавата работа дава. Възможно е да се осигури здрав и директен контакт 
между колеги, да има предвидима матрица на взимане на решения и действия 
в почти всеки индустриален сектор, дори и работейки гъвкаво или от 
разстояние. Това обаче може да има завишени изисквания спрямо дейностите 
планиране и поддръжка, както и да създаде притеснения, че моделът за гъвкава 
работа не е приложен оптимално. Най-важно е да се разберат тези притеснения 
и към тях да се отнесем с внимание, отколкото сляпо да приемем или твърдо 
да отречем гъвкавата работа [6, 7, 8, 9]. 

 
 

3.  Внедряване на облачно решение на Google приложения за подобряване 

на организационната култура в бизнеса (Google apps for work) или 

(Google apps for Business) 
 

 Внедряване на поща от Google, която е интегрална част от apps 
for business. Поща използва домейна на организацията, вместо публичен 
домейн (пример: alexander.angelov@cct.bg вместо 
alexander.angelov@gmail.com), но от функционална гледна точка по нищо не 
се различава от google акаунт. Това позволява на сътрудниците в 
организацията да ползват пълната функционалност на gmail, но да използват 
собствен домейн. Ползите от това са много, а ето някои от тях: 

- Бизнесът добива идентичност, използвайки своя домейн за интернет 

страницата и електронните пощи на служителите (www.cct.bg, 

name.surname@cct.bg ); 

- Чрез apps администраторски панел могат да се създават 

неограничен брой потребители, съответно електронни пощенски 

кутии; 

- Използвайки apps отпада нуждата от mail сървър (пощенски 

сървър), google предоставя 30 GB пощенска кутия на всеки 

потребител; 

- Служителите могат да изполват служебния си профил за достъп до 

всички услуги на google; 

- Ръководството на организацията има пълен контрол върху 

съществуването и употребата на пощенските кутии; 

- Поща работи в „облака“, като не са нужни никакви инсталации, а 

пощата може да бъде достъпна в реално време от неограничен брой 

устройства. Интегрира се с всякакви мобилни и стационарни 

операционни системи. 

 

mailto:alexander.angelov@cct.bg
mailto:alexander.angelov@gmail.com
http://www.cct.bg/
mailto:name.surname@cct.bg
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 Внедряване на Google Календар 

Позволява на всеки сътрудник да създаде електронен календар, свързан в 
реално време с всички негови устройства. Потребителите могат да споделят 
календарите по между си, като общия календар на сътрудниците съставя 
работния план на организацията. Всеки сътрудник може да види в реално 
време заетостта на колегите си.  

Календари могат да се създадат и за споделени ресурси и активи, като 
служебния автомобил или служебната кредитна карта. 

 Внедряване на Google Диск 

Диск е услуга за съхраняване и споделяне на файлове, интегрална част от 
apps. Дава възможност на потребителите да съхраняват определен обем 
информация и да я споделят по между си или в рамките на организацията. 
Преди внедряването на Диск може да се използва собствен NAS масив 
(Network Area Storage, или Мрежово място за съхранение). Собствения масив 
е достъпен на място в офиса или от разстояние, но само с наличието на 
сертификат и специални права за достъп. Внедряването на Диск премахва 
нуждата от закупуване на твърди дискове, създаване на резервни копия на 
документите, издаване на сертификати и др.  

 Внедряване на Google документи 
Приложението предоставя основната функционалност на програми за 

електронни таблици, текстообработка, презентации и въпросници 
(формуляри). Работи без лицензни такси и инсталации, във всеки браузър и от 
всяко място. Възможна е работа на няколко потребителя едновременно върху 
един и същ документ. Документи могат да се използват най-вече за създаване 
и съхраняване на оферти и отчети.  

 Внедряване на Google hangouts и мобилни решения 

        Hangouts е инструмент за моментална комуникация, чрез текст или видео 
разговор. Повече от двама участника могат да общуват по едно и също време. 
В организацията hangouts се внедрява, за да замени текстовите съобщения 
SMS, мултимедийните съобщения MMS и част от телефонните разговори и 
електронните писма. 

 
4. Процес на внедряване на Google приложенията 

Последователността от внедряване на Google приложенията обхваща 
следните етапи: 

a) Настройка на Google apps, която се състои от 5 стъпки: 
a. Потвърждение за собственост на домейна, отнема 3 календарни дни 

и не може да бъде прескочена. В настройките на домейна се поставя 
текст, предоставен от Google. След опресняването на съдържанието на 
домейна Google разпознава текста си и този домейн вече може да се 
използва за Google apps.  

b. Добавяне на потребителски профили. Съвсем умишлено стъпката  
наричаме добавяне на потребителски профили, вместо добавяне на 
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потребители. Профилите не са задължително адресирани към 
конкретен служител, а могат да бъдат разделени по друг признак, 
примерно: 

i. Дейности (info@cct.bg, support@cct.bg, sales@cct.bg, 
trainings@cct.bg, и т.н.); 

ii. Имена на програми и проекти (llp@cct.bg,  
spacecamp@cct.bg); 

iii. Имена на сътрудници (a.angelov@cct.bg, eli.jakimova@cct.bg). 
c. Настройка на GMAIL. Пощата е основното приложение в Google 

apps, от нея може да се влезе във всяко друго приложение. Именно 
пощата е подходящо да бъде най-използвания инструмент от екипа 
на фирмата. 

d. Добавяне на данни за плащане в администраторския панел на 

Google apps – google приема плащания с банкова карта, като 
таксува 50$/профил/година.  

e. Използване на приложенията (apps). Настройката на профилите 
е еднократна и адресира автоматично всички приложения от 
пакета Google Apps. След настройка на профила приложенията 
стават активни. 

Важно е да се отбележи, че администратора на Google Apps може да избира 
до кои приложения да има достъп всеки от профилите. Тези настройки могат 
да се правят и глобално. Например, приложението hangouts (за мигновени 
съобщения, чат) може да бъде изключено за всички профили. Приложението 
Google Calendar може да е неактивно за конкретен профил, така той няма да 
има достъп до общия споделен календар на организацията. (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4.  Процес на настройка на Google Аpps 

 

5. Изводи 

Чрез въвеждането на Google Apps в бизнеса ще се постигне:  
 Икономия от въвеждане на единна система за управление и съхранение на 

документацията; 

mailto:info@cct.bg
mailto:support@cct.bg
mailto:sales@cct.bg
mailto:trainings@cct.bg
mailto:llp@cct.bg
mailto:spacecamp@cct.bg
mailto:a.angelov@cct.bg
mailto:eli.jakimova@cct.bg
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 Икономия на офис консумативи, чрез елиминиране на хартиената 
документация; 

 Елиминиране на нуждата от собствена технологична инфраструктура, 
програмното й обезпечение и поддръжка; 

 Развиване на технологичните умения на екипа, организационната култура 
и имиджа на организацията, като доставчик на адекватни технологични 
решения. 

Използването на такъв тип услуги от бизнес организации (или за бизнес 
дейности) отваря нови казуси като: 
1. Какво се случва, ако един служител напусне организацията и преди 

напускането промени паролата на електронната поща? А ако изтрие цялата 
кореспонденция? 

2. Какво се случва, ако един служител е използвал една електронна поща и 
преди напускане промени данните в профила със своите лични данни и по 
този начин става страна по договора и започва еднолично да ползва 
услугата? 

3. Дали съществуващата нормативна уредба е достатъчно адекватна, за да 
защити фирмата от подобни умишлени или неволни действия, които могат 
да носят огромни рискове и вреди за бизнеса? Някои от изброените по-горе 
примери могат дори да извадят от бизнеса някоя организация! 
Това са само някои от възможните сценарии, които касаят пряко или 

косвено присъствието на един бизнес в интернет. А присъствието на един 
бизнес в интернет е фундаментално за съществуването му изобщо. 
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Abstract. Viewing is a unique way relationship between plastic specifics and color issues. 
This is the act of identification of certain aspects of the silhouette characteristic of the plastic 
object with a designated color patterns in the transition stage. In light of these analogies are 
analyzed connections between characteristic features of individual sections and their distance 
from the interior to the periphery of the site. 
Keywords: stage transition segment washers, hot, cold and monochromatic colors. 
 

1. Увод 
След усвоените основни умения в базовия пластичен курс, посредством 

разгледаните пет основни пластични ситуации, сега ни предстои да разгледаме 
как тези знания и умения могат да се приложат при конкретни проектни 
задачи. В началото ще разгледаме един ключов проблем изследващ 
концептуалната връзка между пластика и цветова специфика.  

1.1. Природни аналогии /насекоми, растения, органични 

структури 

1.2. Тяло, състоящо се от изменящи се във фигурален и форматен 

аспект сегментни шайби. Аналогии с      проблема “Удължено тяло “ и 

темата ”Фигурален - изменяем цветови процес” 

 Концепция за особеностите на силуета на пластичния обект, характерни 
пропорции и съотношения във форматните пропорции и характеристики 
на изграждащите обекта пасажни повърхнини.  

 Адаптация на пластичната особеност на трансформации и взаимовръзка в 
пасажите и адресиране на подхода за цветова характерсика на отделните 
сепаративно или преливащо свързани цветови особености. 

 Определяне на реперни точки на „цветлинността” (светостойност и 
интензитет на цвета), съобразно вътрешните или външни адресати при 
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полагане на вариативните топли, студени или трансформиращи се от един 
в друг цветови процеси. 

 Силуетно цветови стимулации на процеса. 
 Кореспондентна връзка между пластика и цвят.  
 Условно адресиране на топла и студена гама към характерните 

особености на фигуралните пасажни повърхнини и изграждащите ги 
сегменти. Конвексни и конкавни (изпъкнали, вдлъбнати или комбинация 
от тях) стойности на фрагментните особености на сеченията.  

 Адресати и специфики на цветовите процеси съобразно акта на пластично 
напрягане или хлътване на пасажните повърхнини. 

 Вариативен преход във фигурален и цветови аспект. 
 Преходи като съотношения и пропорции: 
 Размерно- обемно- пространствено - повърхнинен- количествен процес 
 Фигурално – вариативен процес 
 Светостойностен процес 
 Цветостойностен процес 
 Равномерен процес 

 Равноускорителен процес 

 Равнозакъснителен процес 

 Вариативно комбиниран процес 

 Абстрактни и функционални аналогии. 
1.3. Кореспондентна връзка на фигуралния преход и свързаните с 

него цветови процеси. 
 Контраст за светостойност 
 Контраст за цветостойност 
 Контраст за чистота на цвета, или степен на ахроматичност. 
1.4. Организационни принципи:  
 Симетрия 
 

   
 Оптично равновесие 
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 Модулно-структурно 
 

1.5. Изявяване 
 

   
 
 Определяне на основен композиционен център и степенувани към него 

по важност определен брой под центрове. 
 

 

Реализация 

СЕГМЕНТНО ТЯЛО 

Степенен плавен преход 

В тази задача основното е, че трябва да се създаде тяло, изградено на 
принципа на степенния преход. За разлика от задачата „Удължено тяло”, 
където обследвахме безстепенен преход, тук трябва да се осмисли степенен 
фигурален преход. Това се постига посредством сегментни шайби, които имат 
своята специфична форма, дебелина и цвят.  

И в тази задача, а също така и в предишните може да се потърси аналогия 
с някой добре познат природен обект. Именно така да се приложат природни 
аналогии към абстрактни обекти, които ще бъдат предмет на анализ от гледна 
точка на изучаваната и усвоена пластична проблематика.  
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За целта могат да бъдат разгледани всички видове членестоноги, пчели, 
оси, щурци, всякакви насекоми, в които има сегментни сектори, както и някои 
видове растения (палмови растения, коренови, тръстика, бамбук и т.н.). 
Аналогия може да се потърси и в някои кристали. Изобщо може да се потърси 
асоциация с произволна органична структура. 

 В модела трябва да се наблюдава процеса на изменение, в който са 
видни степенните изменения, a именно – да се видят отделните сегменти, 
отделните изграждащи фрагменти т.е. чисти и ясни формоизграждащи 
детайли.  

Степенният плавен преход е в синхронна връзка с фигурален, изменяем 
цветови преход, а именно цветова вариативност на отделните сегменти.  

Носител на един цветови тон са както лицевите полета на шайбите, така и 
техните перпендикулярно причастни повърхнини. Отделните шайби изменят 
цвета си и своята фигурална сегментна стойност.  

Вариативността на процесите е подкрепена от съответна цветова 
стимулация на процеса – от единия до другия край. Този цветови преход не е 
случаен – дали гамата ще е студена или топла, или студено - топла, както и 
топло- студена, или студените цветове ще се изменят към стопляне – ще бъде 
решено, съобразно характера на процеса в преходите.  

Други фактори за така наречената „цветлинност” са отстоянията на 
периферията на шайбите по периферията на силуета на пластичния обект. 
Положеният по-навън цветови тон е по-светъл, а колкото е по-вътрешно 
присъстващ, толкова е и по-тъмен избрания тон.  

Получава се своеобразно съобразяване с няколко фактора, които 
логически диктуват и определят реперните основополагащи „цветлинни” 
стойности. 

Формулата за правилното изграждане на задачата е вариативна, плавно 
преходна КОРЕСПОНДЕНТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ФОРМА 

ФИГУРАЛНА СЕГМЕНТНА СТЕПЕН И ЦВЯТ /пластика и цвят, съчетани 
в единно логически обосновано и хармонично цяло.  

Условно секторните сегменти трябва да разглеждаме в ПЛАВНО 
ПРЕХОДЕН процес като изменение на една дъга, която може да е вдлъбната, 
а след това постепенно променяща своя характер в изпъкнала, или обратно.  

Когато създаваме цветовия преход трябва да си представим изграждането 
на светлосянката на една делва. Всички принципни положения трябва да бъдат 
спазени: светло- тъмно, (полутон, светлина колонна сянка, рефлекс, полутон). 
Много важно е да се осмислят преходите като пропорционирани тонални 
стойности. Най- силен е контраста в най- изпъкналата част на делвата, която е 
и най- близка до гледната точка.  

Докато в задачата “Удължено тяло” се търсеше финес в пропорциите в 
силно издължена, обтекаема фигура, то тук се търси масивна, едроплощна, 
силуетна цялост. Това е необходимо, за да има ефективна площ, върху която 
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да бъдат развити цветовите процеси в широко обхватното им вариативно 
многообразие; от светостойностен и цветови план. 

 Добра съпоставка с „Удълженото тяло” е то да бъде съпоставимо с около 
една четвърт от силуетната характеристика на „Сегментния обект”.                                               
Първото нещо, с което трябва да се започне конструирането на тялото е да се 
определи характера на водещата ос по която ще се ситуират отделните 
сегментни шайби. След това трябва да се определи силуета и организационния 
принцип, на който ще бъде подчинена визията на обекта; СИМЕТРИЯ или 
ОПТИЧНО РАВНОВЕСИЕ. Следва фрагментирането на сектори или 
дефинирането на ПАСАЖНИ ПОВЪРХНИНИ с вдлъбнати и изпъкнали 
участъци, както и с преходи между тях. В търсеното силуетно решение трябва 
да са фрагментирани поне четири пазажни повърхнини, с възможност за 
преходи и комуникативни трансформации на сеченията от вдлъбнати в 
изпъкнали и обратно. Навсякъде трябва да има ясно четими граници на 
отделните пасажи. Не се допускат ВДЛЪБНАТО - ИЗПЪКНАЛИ преходни 
линии в дефиниране на профилните характеристики на сегментните шайби, 
поради невъзможност да се разграничат назначениете съответстващи на топла 
и студена гама ЦВЕТЛИННИ ПРОЦЕСИ. Трябва да има четима граница в  
разделянето на цветовите процеси. Много важно е да се определят какви точно 
са характеристиките на цветовите процеси и ще има ли поврати на цветовата 
гама: например два студени кореспондентни процеса ще се преобразуват в 
топъл, или там където се преливат и където губят своя ръб те ще се обединяват 
в общ пасаж, носител на вече обединен цветови топъл или студен процес. 
Отново са налични и обект на изследване различните видове процеси: 
равномерен, равноускорителен, равнозакъснителни или вариативно 
комбинирани процеси. Трябва да се проследи как един процес се отделя и 
променя, или как два процеса се събират и образуват обединен трети процес.  

Контрастите, които трябва да се използват при изграждането на цветовия 
преход трябва да са:  
 Контрасти за силуетна специфика /пропорции на силуета/. За разлика от 

пластичната ситуация „Удължено тяло”, където стремежа към търсения 
характер на силуета е една източена и елегантна визия, тук, поради факта че 
са ни необходими едроформатни повърхнинни масиви, върху които да може 
да развием в степенен вид цветовите процеси. 

 Контрасти за цветова стойност /Основен, допълнителен цвят/. 

Определяме характера на цветовите гами и тяхната взаимовръзка. Характера 
на топлите или студени гами се заявява съобразно и адресира според акта на 
вътрешно вдлъбване или изпъкване външно на отделните профили от 
сегментите, които са носители на цвят. Така би могло да се нарекат 
изпъкнатите сегменти като причастни към топла гама, а вдлъбнатите към 
студената цветова гама, или обратно.  
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 Контрасти за светлинна стойност – тонална стойност /от ТЪМНО към 

СВЕТЛО. Тук се определят светлинните стойности в силуетната 
характеристика на пластичното тяло. Принципът е колкото по външно по 
периферията на обекта, толкова по светло (бяло) и колкото по-вътрешно, към 
най- вътрешната част на тялото по неговата вътрешна ос, толкова по тъмна 
светостойност (черно). 

 Контрасти за чистотата на цветовете. Характера на цветовете е свързан с 
характера на напрягане на кривите на отделните сегменти. Колкото са по 
напрегнати „закривленията”, толкова по- чист е цвета. Колкото по силна е 
тенденцията на намалено напрягане на сегментите, с тенденции към 
характеристиките на изправената линия, толкова по-силна е и тенденцията 
на цветовете към монохромната или пастелна гама.  

 Контрасти за различни степени на ахроматичност. Частният случай в 
сегментните профили - ПРАВАТА ЛИНИЯ е тъждествено цветово 
варираща хипотетично, в зависимост от своето присъствие по силуета на 
тялото от най-светла, в най-външната периферия на пластичния обект, до 
най-тъмна в условно най- вътрешните сектори на тялото. 

 Организационните принципи на изграждане са отново симетрия и оптично 
равновесие. 

 Изявяването трябва да стане чрез определяне на основен център /базов 
композиционен център/ и налични по йерархия на присъствие подцентрове. 

 

Етапи на изграждане на задачата: 

 Изграждане на силуетна цялост първоначално от моделин, а след това от 
стиропор или полиуретан. Тук целим определяне на силуета, пропорциите, 
намиране на проници и други изявени фигурални елементи като заявки за 
изявени композиционно интригуващи участъци т.н. 

 Маркиране върху обекта на сегментните шайби чрез нарязване /определяне 
броя и големината на сегментите/.   

   
 Преход на специфичната характеристика на тялото към сегментите /как ще 

се нареждат сегментите/.  
 Материалът за изпълнение е депрон /вид микропорест стироопор - фибран с 

дебелина 6 мм./ Всяка от сепарираните от моделиновия или изработен от мек 
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материал обект – композиционна заявка шайба се номерира и се изкопирва 
върху депрона. Шайбите трябва да са между 20 и 30 бр. , а по този начин 
дължината на самото тяло трябва да е между 12 и 18 см. Шайбите се 
фиксират с двойно залепваща лепенка, а после в окончателното 
предложение, се залепват с лепило С-200. След фиксирането им шайбите 
трябва да бъдат прецизирани, за да няма резки скокове в степенния процес 
на измененние, всичко трябва да е много добре разпределено, с плавен 
преход. Всяка шайба трябва да е автономно четима – да има ясно четими 
стъпаловидни зависимости с предишната и следващата я шайба!  

 Успоредно с характера на търсения степенен фигурален преход и 
създаването на концепция за цветовите процесуални преходи.  

 Съвместно с модела на силуетната заявка за сегментното тяло, изготвяме 
върху отделен лист или картон цветова хистограма на всеки отделен пасаж и 
евентуалните преходи.  

 Тук анализираме по какъв начин цветовите процеси ще съжителстват в 
отделните пасажни процеси и преходните трансформации.  

 След като цветовият преход бъде коцептуално уточнен неоцветеното 
залепено сегментно тяло се грундира с лепило С-200.  

 Цветовия процес се нанася с темперни бои, в които добавяме лепило С-200, 
в съотношение 1/10 с водния разтвор на боята. Трябва да се постигне матова 
равна хомогенна цветова повърхнинна характеристика, с финна 
микроструктура на сегментите /с чисто изработени ръбове, без напуквания, 
замазвания и т.н./. 

Коментар по темата: 

 Тялото трябва да е изтъкано от логика. Тази задача се различава от всички 
останали, поради това, че трябва да се съобразяваме не само с формата на 
проектния обект, но трябва да се мисли и за неговото цветно и свето 
стойностно  изграждане. Именно това съчетание на пластика и цвят прави 
задачата едно сериозно предизвикателство.  

 При изграждането на моделиновия вариант трябва да се осмислят особено 
внимателно всички процеси – от къде тръгват, как вървят и накъде отиват и 
как ще изглежда техният цветови трансфер, аналогично на една анимация. 
Успоредно с моделиновия вариант се прави и цветната хистограма, която 
проследява какви са процесите, в каква гама са, как преливат и т. н. Трябва 
да бъде и много внимателно обмислено как отделните части на тялото 
общуват по между си, и как се сливат в общи, обединени процеси, като с 
това изменят цвета си, т. е.: ако и двата процеса са били в топла гама, те 
могат да се сливат заедно в един студен, или обратното.  

Важни са следните постановки: 

 Концепция за силуета на обекта, вписан в конкретиката на линейната му 
дължина и широчина като съотношение от 3:1 до максимално 4:1. Обекта 
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трябва да има силуета на овално, близко до характера на балансирано 
ротационно тяло.  

 Определяне на пасажните зони с ясна характеристика на сегментните 
сечения, които ги изграждат. Те могат да бъдат вдлъбнати или изпъкнали. 
Не се допускат комбинирани сектори в отделните пасажни ивици; вдлъбнат 
и изпъкнал, както и наличие на такива които не са с ясна характеристика на 
„закривлението”. Осмисляне на техните характеристики по отношение 
кореспондентната гранична връзка по между им; дали ще граничат два 
вдлъбнати или два изпъкнали или ще има ритмика на вдлъбнат и изпъкнал 
сектор. Не е удачно да граничат повече от два идентични като характер 
пасажи (повече от два вдлъбнати или изпъкнали) 

 Да има наличие на вариативно изменение на сеченията в отделните пасажни 
зони на участъци с преход от вдлъбнат в изпъкнал и или обратно. 

 При осмисляне на цветовите решения, да има ясна връзка как се видоизменя 
цветовата гама относно спецификата на заявения характер на сечението ; при 
вдлъбнатите- студена гама, а при изпъкналите топла гама. 

 

   
 
 При осъществяването на връзка между отделните пасажни зони да е ясно 

видно къде е поврата в тази връзка, тъй като там се явява и поврат във 
вливане на определени секторни сечения с обединяването им от вдлъбнат и 
изпъкнал в изпъкнал или вдлъбнат. Това концептуално осмисля и логиката 
на интерпретираните степенни цветови процеси, като на мястото на вливане 
се осъществява и обединяването, или разделянето на двете отделни, 
съотнесени към характера на вдлъбнат и изпъкнал сектор, цветови гами. Те 
съответно са: за вдлъбнатите сечения студена, а за изпъкналите топла гама 
(ако предварително не е заявено друго). 



676 

 

   
 При търсенето на общата силуетна цветова концепция за кореспондентна 

връзка с пластичните дадености на тялото подхождаме така: 
 Общата светостойност на търсената по-късно цветност, се дефинира като 

най-външно изнесените участъци, в логиката на една овална пластика, се 
определят като най светли. Най-близките до вътрешността на тялото зони са 
и с най-тъмна светостойност. 

 Принципно адресираме вдлъбнатите сектори към студената гама, а 
изпъкналите към топлата гама.  

 Тенденциите в цветността за най силно изпъкналите дъги в сеченията 
(негативни- студени или позитивни- топли) е те да бъдат и с най- чиста 
цветност или без внасянето към цвета на сиви стойности. 

 Колкото повече тенденциите в дъгите на сеченията е към правата линия, то 
и тенденцията в тяхната цветност е тя да има пастелен цветови характер. 
Цвета на тези сектори трябва да бъде със замесени в тях неутрални цветове 
бяло, черно и производно сиво.  

 Или ако хипотетично имаме едно право сечение, в зависимост от неговото 
место присъствие в силуета на тялото то би било бяло- ако е в най външната 
му периферия, черно- ако е в неговата вътрешност по средата на вътрешната 
и външна зона на тялото -  сиво. Така дефинираме и неутралните стойности 
на цветовете, с които е необходимо да смесим тоналните пасажни цветови 
гами, от една страна спрямо тяхното местоприсъствие в силуета на тялото, а 
от друга съобразно линейния характер на изграждащите ги сечения.  

 Дефинитивно една почти права вдлъбнатост на сечението означава почти 
монохромно- пастелна студена цветова гама, респективно топла при 
изпъкналият със същата характеристика сектор.  

 На свой ред тя би била максимално светла, когато е в най- външната 
периферия на обекта, с междинна светостойност, когато е в средата и 
съответно най-тъмна, ако е в неговата вътрешност.  
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 В случая на все пак допустимо комбиниране на изпъкнала или вдлъбната 

дъга с пропорционално съотнесена малка част от противоположната по 
характер дъга се избира цветност, съответстваща на преобладаващата 
фигурална характеристика на дъгата. Тя е топла или студена когато 
преобладават съответно изпъкналата и, или вдлъбнатата специфика на 
кривите линии, дефиниращи носителя на цвят сегменти. 

 Както и при останалите задачи едно от най-важните изисквания е прецизното 
изпълнение. Всички шайби трябва да се изшкурят много внимателно с водна 
шкурка и да се прецизират. Отношението на страничната повърхнина 
дефинираща дебелината на сегментната шайба, с базовата повърхнина на 
сегмента трябва да е под ъгъл 90 градуса. Възможно е след нанасянето на 
грунда на вододисперсна основа (воден разтвор на лепило С 200 в 
съотношение 1 част лепило и 2 части вода) да се яви необходимост от 
прецизиране равнинността на повърхнините с помощта на шлайфане с 
подходящи шкурки. Ако се налага може да се грундира отново и отново до 
добро хомогенизиране на повърхнините. След нанасянето на боята не бива 
да има никакви напуквания и дефекти. Навсякъде трябва да има равна 
цялостна цветна степенна структура.  

 

Примери в ежедневието:                              

 
Представените примери са  резултати, осъществени в учебния процес по учебната 

дисциплина „Пластичен синтез“ от студентите по „Инженерен дизайн“ в ТУ-София, с водещ 
преподавател проф. Сашо Драганов. 
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Abstract. The purpose of the presented research is to evaluate the influence of using ICC 
profiled displays and ISO certified viewing conditions upon the results from subjective 
emotional color related associations experiments. The paper presents the results from a 
conducted subjective survey upon the relation between main color hues and some of their 
derivatives having varying saturations, and certain emotions and adjectives. The results are 
filtered and evaluated according to the viewing conditions (According to ISO 3664:2009 or 
generic) and the display (profiled or unprofiled) used.   
Keywords: ICC profiles, color associations experiment, color effect, color management, 
viewing conditions, display calibration. 
 

1. Въведение 

Цветът е аспект на визуалните възприятия, който възниква като физическа 
реакция на окото и е мозъчната интерпретация на дължината на светлинната 
вълна над определен праг на осветеност. Той въздейства върху човека както 
физиологично, така и психо-емоционално, оптически и символично-
асоциативно. От неговото коректно определяне зависи силата и качеството на 
управлението му, а също и на въздействието му. 

В съвременния дигитален свят мониторът е прозорецът, през който 
цветовете могат да се наблюдават. Важността на добре калибрирания и 
профилиран монитор за управлението на цвета е огромна. Възможно е и да се 
работи с готови цветни профили за входни и изходни устройства, но 
ефективното управление на цвета в действителност изисква  индивидуални 
профили за всеки отделен дисплей.  
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2. ICC цветни профили за дисплеи 

Като при всеки друг тип профилиране, процесът при дисплеите 
представлява сравняване на еталонни, известни стойности с измерени такива 
– в случая софтуерът показва серии от цветни квдартати с известни RGB 
стойности и ги сравнява с измервания от колориметър или спектрофотометър. 
Както при всяко профилиране е важно устройството да е стабилно и настроено 
преди тази процедура. Разликата между профилиране на монитори и други 
устройства е, че софтуерните пакети подпомагат постигането на калибриране 
на монитора преди профилирането му. 

Трябва да се отбележи, че се говори за калибриране и профилиране на 
дисплеи, а не на монитори. Всъщност се калибрира и профилира комбинацията 
от видео драйвер, видео карта и реалния монитор – по същество цялата система 
за показване на образи. Затова е много важно  да се разбира как се постига 
калибрация на монитор.  

Калибриране на екрани - когато се калибрират екрани се осъществяват 
четири процеса, в зависимост от технологията на дисплея: 

- Яркост (luminance) на бялото на монитора, изразена в кандели на 
квадратен метър  (cd/m2). 

- Цвят на бялата точка на монитора, изразен в Келвини. 
- Крива на тонална чувствителност на екранната система, изразена чрез 

степенния показател на гама функция. 
- Яркост (luminance) на черния цвят на монитора, изразена в cd/m2 
Къде се правят тези настройки и какво да се настройва? Има два 

начина за промяна на поведението на компютърен дисплей. Може да се 
настройват директно бутоните на монитора или да се настройват сигналите, 
изпращани към него чрез промени в таблиците на видео картата (video LUT). 
Винаги се предпочита да се настройва самия монитор, пред промяната на video 
LUT сигналите, защото процесът е подобен на корекции на 8-bit цветови канал. 
Започва се с 256 нива, но в края броят им е по-малък. 

Не се препоръчва визуална калибрация на монитори, защото прекрасният 
процес на адаптация на окото, идеален за живот на планетата Земя, го прави 
също толкова лош инструмент за калибрация. Целта на калибрацията е 
връщане на устройството в известно и предвидимо състояние, докато 
човешките очи са много добри в правенето на сравнения, но не са коректни 
при абсолютни оценки. 

Целева бяла точка - бялата точка на монитора има важна роля за окото. 
Окото оценява цветовете спрямо някаква неутрална базова линия, която се 
счита за бяла. Препоръката е да се калибрира при 6500 K, като в определени 
случаи се приема и 5000 K за стандартна бяла точка за наблюдение в 
графичния дизайн.  Окото има силна способност да се адаптира към различни 
бели точки на околното осветление. То работи най-добре при бяла точка, 
близка до средата, с която е привикнало през милионите години на своята 
еволюция, а именно дневната светлина. Така дискусията бързо се редуцира до 
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избор на един от двата стандарта за дневна светлина – дали D50 (5000K 
correlated color temperature) или D65 (6500K correlated color temperature) е по-
добрия избор. В случай на наличие на D50 осветителен шкаф, може да се 
избере настройка на монитора също от 5000 K, за да е възможно отпечатките 
и оригиналите им на монитор да са със сходни бели точки.  

Напомняме, че окото има огромна способност за адаптация. На него му е 
необходимо малко време. за да се настрои на различна яркост, но се затруднява 
при наблюдение на цветен образ на екран при 6500 K и последващо 
наблюдение на същия образ, но отпечатан и поставен в осветителен шкаф. 
Всъщност се оценява взаимовръзката между цветовете в образа на страницата. 
Важно е да се предоставя достатъчно време на окото да се адаптира към 
околната среда [1]. 

 
3. Практическо калибране и профилиране на монитор NEC Multisync 

2070NX IPS, използван в настоящото изследване, чрез Datacolor 

Spyder 3 Studio софтуер 

Фигура 1 показва сравнителен анализ на цветната гама на профилирания 
NEC 2070NX дисплей, сравнена с две аналитични цветови пространсва. Видно 
е, че дисплеят напълно покрива гамата на sRGB пространството, но не успява 
да възпроизведе наситеното зелено на AdobeRGB пространството. Този факт 
трябва да се има предвид при проектиране на работния предпечатен процес с 
този монитор и да се използва предимно sRGB цветово пространство, за да се 
осигури съвпадането на показваните и отпечатваните цветове. След като 
дисплеят е профилиран е полезно да се проведат и няколко допълнителни теста 
като: тест на гамата, равномерност на екрана, тонална чувствителност, бяла 
яркост и контраст. Резултатите от някои от тестовете са показани на 
следващите фигури: 
 

  
Фиг. 1. Резултати след калибриране и профилиране на използвания в 

изследването монитор 
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Фиг. 2. Изследване на равномерността на профилирания дисплей при 100% яркост -

равна на профилираната стойност от 90.7cd/m2 
 

От фигура 2 се вижда, че най-голямата недоосветеност е в лявата част на 
монитора. В дясната част на дисплея недоосветеността е по-малка.  Най-
голямото отклонение от 15% не е значимо, но за критична работа с цветове се 
препоръчва работната област да се разполага с квадрантите с най-малка 
неравномерност на осветлението. 
 
4. Сравняване на цветните гами на профилирания лабораторен дисплей 

и на апаратно независими цветови пространства sRGB и Adobe RGB 

98 чрез ColorThink Chromix Pro софтуер 

 

На фигури 3 и 4 е показано сравнение на обемните цветни тела на работния 
профил на дисплея, използван за настоящото изследване и на двете най-често 
използвани апаратно независими RGB пространства в полиграфията: Adobe 
RGB98 и sRGB. 
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Фиг. 3. Сравнение на цветовите обеми на профил (плътен), използван в изследването 

с sRGB профил (прозрачен) 

 
Фиг. 4. Сравнение на цветовите обеми на профил (плътен), използван в изследването 

с Adobe RGB 98 профил (прозрачен) 
 

Триизмерното сравняване на цветовите гами на профилирания монитор и 
на двете апаратно независими RGB пространства отново показва, че 
използваният монитор е предназначен за работа с образи, имащи цветова гама, 
покриваща sRGB пространството. Работата с кодирани в Adobe RGB 98 образи 
ще доведе до неточно изобразяване на някои цветове от оригинала.  

На следващите фигури (5) е показана симулация на проведените цветови 
анкети. Левият образ е симулация на получаваните цветове на профилирания 
дисплей, а средният образ е симулация на непрофилиран дисплей, с назначен 
по подразбиране sRGB профил. Десният образ показва очакваните делта Е 
2000 цветови разлики. Оригиналният тестов образ е предоставен от ИСО и е 
кодиран в LAB пространство. Образът последователно е конвертиран към 
изготвения от авторите ICC профил на използвания тестов монитор (ляво) и 
към стандартно sRGB пространство (среда). Разликата между двата образа е 
кодирана с цветен код (дясно) като зелено е разлика от 1 единица, жълто – 3 
единици, оранжево – 5 делта Е единици. От фигурата се вижда, че се очакват 
разлики в показваните цветове на профилиран и непрофилиран дисплей, което 
се потвърждава и от направените анкетни тестове. 
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Фиг.5.Симулация чрез тестов ИСО образ на очакваните разлики в показването на 
цветове на профилиран и непрофилиран дисплей 

 
 

 
  Фиг. 6. Триизмерна карта на цветовите отмествания на          Фиг. 7. Използвани  
тестовите цветове от ИСО образа за профилиран (сфери)          цветови тонове и  
                и непрофилиран (кубове) дисплей              техни производни 
 

5. Провеждане на визуален цвето-асоциативен експеримент 

За да се оцени влиянието на профилиран компютърен дисплей и условията 
за наблюдение, бе необходимо провеждането на цветови експеримент, в който 
взеха участие 50 студенти от ТУ – София, на възраст 21 – 26 години.  

Експериментът се състоеше от анкета, включваща 10 цветови тона и техни 
производни по светлота (фиг. 7), които трябваше да се асоциират с посочени 
ключови думи. Всеки един от студентите попълни анкетата както на 
профилирани дисплей и среда, така и на непрофилиран произволен такъв. 

Целта на изследването е да се направи оценка на разликите в резултатите, 
получени от анкетите (общо 100 на брой), съответно при профилиран и 
непрофилиран дисплей.  

Резултатите от всяка една асоциативна връзка между емоция (определение) 
и цвят са представени във вид на цифрограми. 
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Фиг. 8. Цифрограма на резултатите от асоциативната връзка между цвят и емоцията 
„любов“ 

При емоцията „любов“ най-силна  е асоциативната връзка с цвят В3, който 
е най-яркият нюанс на червеното (фиг.8). Това се отнася както за анкетираните 
на профилиран, така и на непрофилиран дисплей – по 19 участника и в двете 
групи са посочили този отговор. Може да се направи извода, че в случая 
водещо е символично-асоциативното въздействие на цвета, за сметка на 
физиологичното, психо-емоционалното и оптическото такова [2]. Независимо 
от по-коректното определяне на точния тон и нюанс при профилиран дисплей, 
по-голяма роля изиграва изграденият вече стереотип, който свързва любовта с 
ярко червения цвят. 

Аналогичен резултат може да се открие и при други определения като 
„нежност“, „чистота“, „здравина (стабилност)“, „щастие“ и „истина“, при 
които има ясно изразено предпочитание към конкретен цвят, отново и при 
двете изследвани групи.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 9. Цифрограма на резултатите от асоциативната връзка между цвят и емоцията 

„нежност“ 
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Показаната по-горе цифрограма (фиг. 9) представя асоциативната връзка 
между емоцията „нежност“ и позиция Д4, който е най-светлият нюанс на 
розовия цвят. Тук отново може да се счита, че има наличие на изграден вече 
стереотип на цветови светоусещания. Розовото като общоприет символ на 
невинността се възприема от участниците и като символ на невинност. 

Резултатите от анкетите показват още и че определенията „чистота“ и 
„истина“ най-често се свързват с белия цвят (позиция 11). Това е обяснимо 
поради асоциациите, които този цвят предизвиква – непорочност, добродетел, 
святост, целомъдрие. Още от Античността той е означавал отказ от светското, 
стремеж към духовна простота, а ангелите, светците и праведните се 
изобразяват и до днес в бяло [2]. Липсата на хроматика в този случай изяснява 
причината за отсъствие на съществена разлика в резултатите от профилиран и 
непрофилиран дисплей. 

При емоцията „щастие“ и двете групи анкетирани са избрали позиция А1, 
която  представя най-яркия цветови тон в изследването – жълтия (фиг. 10). 
Освен това те посочват неговата най-силна степен, тъй като влияние оказва и 
оптическото въздействие на цвета – той е най-бързо забележимият от всички в 
изследването. Важна роля за избора на цвета играе и символично-
асоциативното въздействие на жълтото, тъй като то се свързва със слънцето, 
златото, с положителната енергия, активността и оптимизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 10. Цифрограма на резултатите от асоциативната връзка между цвят и емоцията 

„щастие“ 
 

Интерес представлява и цветовия избор на участниците по отношение на  
определението „здравина (стабилност)“ – в повечето случаи те са посочвали 
най- тъмните хроматични цветове от предложените в изследването (фиг. 11). 
Най-голям брой посочвания отчита позиция А10 (тъмнокафяв цвят), следвана 
от А6 (тъмноиндигово - син цвят) и А8 (среднотъмен зелен цвят). 
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Фиг. 11. Цифрограма на резултатите от асоциативната връзка между цвят и 
определението „здравина“ 

 
Тези резултати могат да се обяснят с психо-емоционалното и символично-

асоциативното въздействие на кафявия цвят. Той се асоциира с почвата, 
стабилността и твърдостта на земята. Може да се направи извода, че това е 
изграден вече стереотип, който оказва и психо-емоционално въздействие 
върху участниците и предизвиква спомени, емоция, свързана със здравата 
спойка между човека и земята. 

Посочените и тъмносин, и зелен цвят имат аналогично въздействие, 
създавайки отново асоциация със земни цветове, срещани естествено в 
природата, поради което човешкото око е свикнало с тях и лесно ги възприема. 

 Синият и зеленият цвят, заедно с техните нюанси, са избирани най-често и 
при асоциацията с определението „надежда“, като се наблюдават съществени 
разлики между двете групи (профилиран и непрофилиран дисплей) в 
предпочитането на конкретните нюанси. Резултатът може отново да се обясни 
със символично-асоциативното въздействие на тези цветове. Зеленият се 
свързва с младостта, жизнеността, раждането, надеждата, листата. Toй е 
символ на пробуждащия се живот, на силата, дълголетието, естественото и 
природата. Синият цвят се асоциира с небето, морето и водата. Символизира 
чистотата, целомъдрието, честността, добрата слава и доверието. 

Според резултатите от изследването цветът на „изневярата“ и „мистерията“ 
е един и същ - черният. Въпреки това има видима разлика в отговорите, 
получени от профилиран и непрофилиран дисплей. Докато при профилирания 
„мистерията“ е по-категорично черна, при непрофилирания се наблюдава 
колебание между черния, виолетовия и кафявия с техните нюанси. Изборът на 
виолетовия за определението „мистерия“ може да се обясни със сложността на 
този цвят и връзката му едновременно с емоционалното червено и 
рационалното синьо.  
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6. Оценка на пределната извадкова грешка на резултатите от анкетата 

за изследване на цвето-асоциативни връзки 

Определя се извадковата грешка на избирания цвят с най-голяма честота на 
натрупване за  всяка от емоциите (определенията) в анкетата. Изходните 
условия за изчислението са: обем на извадката = 50 души; доверително 
равнище = 95%; Следващата таблица показва получените оценки във вида: 
Любов Пр. В3 = 19±13.5%, т.е „За емоцията любов при профилиран дисплей, 
19 души от 50 са избрали цвят В3, с пределна извадкова грешка 13.5%“.  

 

Табл. 1. Оценка на пределната извадкова грешка на резултатите 
N Чувство  Резултат N Чувство  Резултат 
1 Любов Пр. = В3 19±13.5% 7 Щастие Пр. = А1 16±12.9% 
1 Любов Непр. = В3 19±13.5% 7 Щастие Непр. = А1 17±13.1% 
2 Секс.Влечение Пр. = В3 18±13.3% 8 Надежда Пр. = А8 6±9% 
2 Секс.Влечение Непр. = 

В3 
16±12.9% 8 Надежда Непр. = D7 7±9.6% 

3 Нежност Пр. = D4 16±12.9% 9 Мистерия Пр. = 12 11±11.5% 
3 Нежност Непр. = D4 12±11.8% 9 Мистерия Непр. = 12 6±9% 
4 Свежест Пр. = D9 6±9% 10 Изневяра Пр. = 12 11±11.5% 
4 Свежест Непр. = A9 11±11.5% 10 Изневяра Непр. = 12 13±12.1% 
5 Чистота Пр. = 11 23±13.8% 11 Истина Пр. = 11 17±13.1% 
5 Чистота Непр. = 11 22±13.7% 11 Истина Непр. = 11 16±12.9% 
6 Здравина Пр. = А10 10±11.1% 12 Сила Пр. = А6 14±12.4% 
6 Здравина Непр. = А10 11±11.5% 12 Сила Непр. = А6 12±11.8% 

 

4.  Заключение 

Резултатите от проведеното изследване показват, че в случаите, при които 
съществуват изградени цвето-емоционални асоциации, ролята на 
профилирането на компютърния дисплей и среда на наблюдение е 
несъществена. 

По-значителна разлика в отговорите, получени от профилирана среда и 
десплей и непрофилиран такъв, може да се открие в отговорите на определения 
като „свежест“, „надежда“ и „мистерия“. В тези случаи профилирането играе 
важна роля за определянето на асоциативната връзка, тъй като богатството от 
нюанси, посредством коректната визуализация дава възможност на 
участниците да посочват различни цветове, необвързани с общоприети 
символи и стереотипи. Отговорите се основават на лични, строго 
индивидуални предпочитания. 
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Abstract. The benefits of using standardized and calibrated illumination systems are multiple 
– from the ability to accurately evaluate printed images as compared to their computer 
displayed originals, to the opportunity to share design ideas with other people in the pre-press 
and print production sphere. The purpose of the presented paper is to measure and analyze the 
viewing conditions according to ISO 3664 and ISO 12646 in the specially created for the 
purpose laboratory for color management at the Technical University – Sofia. Among the 
people, concerned with this research are graphic designers, photographers, textile designers 
and anyone involved in quality assessment of printed materials.  
Keywords: ISO3664, CCT, CRI, MI, daylight illumination, spectral reflectance,light booth    

 

1. Въведение 

Повечето графични дизайнери са наясно с важността на калибрирането и 
профилирането на компютърни дисплеи за точна редакция и манипулация на 
образи. В същото време много образи се наблюдават при неадекватно и 
неподходящо осветление. Ползите от използване на стандартизирано и 
калибрирано осветление са много – от възможността отпечатаните образи да 
се видят така, както изглеждат и на монитора до възможността да се споделят 
дизайнерски идеи с хора, работещи в производствения цикъл. 

Целта на настоящия доклад е да се направят измервания за съвместимост 
на създадената в ТУ-София лаборатория за управление на цветовете с 
изискванията на стандартите ISO3664 и ISO12646 за осветление, използвано 
за оценка на печатна продукция и за калибриране и профилиране на дисплеи. 
Сред заинтересуваните от такова изследване са графични дизайнери, 
фотографи, дизайнери на текстил и всеки който участва в оценяването на 
качеството на печатна продукция.  
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2. Описание на изследваните лабораторни условия за работа с цвят 

2.1. Описание на пространството около работния дисплей и 

осветителния шкаф в лабораторията 

Светлината може лесно да бъде “замърсена”. Няма никаква полза от 
инсталиране на D50 флуоресцентни лампи в дадено помещение, ако стените 
му са боядисани например в ярко оранжево или ако мокетът е в ярко зелен цвят 
или ако преградните стени около компютъра са сини. Стаите, проектирани за 
работа с цвят трябва да се изпълняват само в неутрално сив цвят. ISO3664 
препоръчва да се използва неутрално сив цвят с отражателност между 10% и 
60%. Това изискване може и да не допринася за уютната атмосфера в една 
иначе модерна и приятна графична фирма, но със сигурност ще допринесе за 
получаването на постоянни и предсказуеми резултати. Такава неутрална 
атмосфера е препоръчителна и за места, където се работи главно с компютър, 
защото околните цветове може да се смесят с образите показвани на екран. 
Съществуват и стаи специализирани само за сравнително наблюдение на 
печатна продукция. Често в такива стаи се срещат и компютри, на които се 
извършва редакция на предпечатни образи. В този случай се налага и 
допълнителното изискване, освен неутралния цвят на стените, нивото на 
осветление да е ниско. Колко ниско? Доста! ISO 3664 препоръчва максимално 
ниво от 64 lux, с идеална стойност от 32 lux или по-ниско, като така всеки офис 
се трансформира в “пещера”. Също така, в идеалния случай стайното 
осветление трябва да има същата цветна температура като това на монитора. 

Лабораторията, използвана за предстоящите измервания има стени и 
таван, боядисани със светло сив спектрално неутрален цвят, сходен на Munsell 
N8, с 60% номинално отражение, което е  препоръчаната от ИСО 3664 
стойност. На фиг.1 е показан измереният спектър на отражение на 
използваната боя. При измерени 64.05%, отражателността на стените е много 
близка до препоръчаната стойност, и което е по-важно измереният спектър е 
почти хроматично неутрален в цялата видима област от 400 до 750нм. 
Описаната лаборатория е показана на фиг.2. На фигурата са показани и 
лабораторните дисплеи за работа с цвят, осветителен щкаф и ретрофит на 
осветление Osram, които ще бъдат изследвани. 

 
2.2. Използвани системи за осветление в лабораторията 

Ще бъдат изследвани няколко системи за осветление: ретрофитна 
флуоресцентна система Osram Color Proof, предназначена за графичен дизайн, 
осветителен шкаф Just Normlicht Color Communicator 1, използващ 
флуоресцентни тръби daylight proGraphic и CCFL крушка Dynaphos. 
Характеристики на изследваните системи за осветление:  
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Фиг. 1. Измерена спектрална отражаемост на цвета на стените и 

тавана в изпитваната лаборатория 
 

 
Фиг. 2. Лаборатория за управление на  

 
 Osram Color Proof флуоресцентни тела “L36W/950” с корелирана 

температура 5300K; color rendering index Ra=98; ISO3664  
сертифицирани. Две 36W тръби са монтирани на опростено 
комерсиално осветително тяло, показано на фиг. 2. Тялото е 
боядисано с спектрално неутрална сива матова боя (фиг. 1). Може 
да се забележи, че тялото няма дифузор между тръбите и зоната 
на осветление. Едно следствие от това е получаването на лека 
неравномерност в цветната температура на осветлението защото 
директната светлина от тръбите е различна от тази, отразена от 
тялото на осветителя. Този ефект се изследва в настоящия доклад.  

 Just Normlicht Color Communicator 1 осветителен шкаф (фиг. 2). 
Шкафът използва две специализирани Just Normlicht 
флуоресцентни тръби (daylight 5000 proGraphic LL/SE15W). 
Технологията в тези тръби им позволява напълно да постигнат 
стирктните изисквания на ISO3664-2000: стеснен толеранс на 
цветната температура (+/-200K), точни цветови координати 
(толеранс+/-0,005), равномерно спектрално разпределение, 
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максимални стойности на индекса на цветопредаване Ra8=98, 
Ra215=95.6).  

 
 Dynaphos пълноспектрова енерго-
спестяваща лампа с мощност 35W, 5500K цветна 
температура. Лампата използвана за направените 
измервания е монтирана на осветителен комплект 
Dynaphos с дифузен чадър, настройка на ъгъгла на 
осветяване, керамично гнездо и рефлектор с 30cm 
диаметър фиг. 3. 
 
 
 
 

Фиг. 3. Dynaphos система 
 

2.3. Използвано измервателно оборудване за изследването 

Всички измервания се извършват чрез Eye One Pro спектрофотометър на 
Gretag Macbeth. Показаните измервателни резултати в доклада са получени 
чрез използване на Spectral tools модула на софтуер BabelColor. 

 
3. Експериментално измерени спектри и цветови температури 

(CCT) 

Измерени и анализирани са спектрите на всяка от изследваните 
осветителни системи, както и тяхната корелирана цветна температура (CCT). 
За флуоресцентните тръби се измерва и спектъра на отражение на телата, за 
които са закрепени. 

 
3.1. Флуоресцентни тела Осрам 

Спектърът в черно (Sample-1) на фиг. 4 показва измерената гола Osram 
тръба на разстояние 74cm. Между тръбите и осветителното тяло е поставен 
черен картон за да се изключи влиянието на цвета на тялото. Яркостта 
(illuminance) е 668lux, CCT е 5050K, при номинална указана от производителя 
стойност от 5300 K. Забелязват се пикове при 440, 490 550, и 620nm, които най-
вероятно отговарят на четири от седемте фосфора, използвани за производство 
на тези патентовани тръби. 
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 Фиг. 4.  Спектър на Osram оголени тръби          Фиг. 5. Mатематическа симулация 
(Sample-1) и спектър на боята на корпуса на           получена чрез умножаване на  
        осветителното им тяло (Sample-2)                               спектрите от фиг. 4 
 

Спектърът на фиг. 5 е получен чрез умножаване на спектрите от фиг. 4; 
той не показва светлината, която реално се отразява от светлинното тяло, а 
представлява математическа симулация. Може да се види, че корпусът на 
осветителя (Sample-2 на фиг. 4) има лек синкав оттенък и изчисления спектър 
на отразената от него светлина (Sample-1 x Sample-2) има като цяло розово-
оранжев оттенък. В резултат се вижда и малко увеличение в синята част на 
(Sample-1 x Sample- 2) спектъра; първия пик при 440nm е по-висок отколкото 
тези при 550 и 660nm, докато пиковете на Sample-1 от фиг. 4 са с равна 
височина. Направените измервания илюстрират факта, че получавания цвят от 
осветителната система е смес от характеристиките на голите тръби и 
отражението от осветителното тяло. 

Фиг.6. показва още едно измерване на спектъра на оголените тръби, а 
фиг.7 показва същия спектър с наложен върху него идеален спектър от D-
серията със същата температура като 5057K  (закръглена до най-близките 100K 
например 5100K, оттам и D51), и същата яркост 487lux. Може да се види как 
фосфорните пикове отклоняват спектъра от идеалната гладка форма на D51 
спектър, показан в зелено. Тези пикове най-вероятно влияят на качеството на 
симулиране на дневна светлина на тръбите. Това предположение ще бъде 
изследвано в точка 5.  

 

 
 

Фиг. 6. Оголени Osram тръби                    Фиг. 7. Osram тръби и D51 спектър 
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Спектърът на фиг.8 показва светлината от Osram тръбите, комбинирана с 
ефекта на реалното отражение на осветителното тяло, в което са поставени на 
разстояние от 102cm. Формата на тези спектри (не техните абсолютни нива, 
поради различната дистанция на измерване) трябва да се сравни с тази на 
спектрите от фиг. 6. CCT температурата е малко по-ниска - 5051K, сравнена с 
5057K, поради синкавия оттенък на осветителното тяло. Фосфорният пик при 
440nm е малко по-висок от тези при 550nm и 660nm, което отговаря на 
предвиденото в изчисления спектър от фиг. 5. Фигура 9 сравнява Sample-1 от 
фиг. 8 с “идеален“ спектър със същата CCT и яркост. Забелязаният спад в 
измерения спектър в областта над 670nm не е тревожен, защото окото не е 
много чувствително в тази област и забележимата разлика е минимална. 

 
 
 
 

 
 
    Фиг. 8. Реалнен спектър (Osram + тяло)         Фиг. 9. Реален Osram и D51 спектър 
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3.2. Dynaphos 5500K лампа 

Спектърът в черно на фиг. 10 показва измерване на спектъра на Dynaphos 
лампа, поставена в рефлектора си на разстояние 1m, по оста й. Фиг. 10 трябва 
да се сравнява с фиг. 8. Измерената осветеност е 1231lux и CCT е 5294K. 
Зеленият спектър на фиг. 11 показва идеализиран D53 осветител. 
Съвпадението на спектрите е близко, с изключение на пиковете на 
флуоресцентната лапма. На фигурата D53 е автоматично избран за идеален 
осветител защото е най-близкият до измерената 5294K CCT. Възможно е обаче 
и да се наложи D50 като “еталонен осветител” за сравнителни цели. 

 

 
 
                   Фиг. 10. Реалнен спектър                             Фиг. 11. Реален Dynaphos 
                          (Dynaphos + тяло)                                               и D51 спектър 
 
3.3. Just Normlicht Color Communicator 1 светлинен шкаф 

Спектърът на фиг.12 показва измерената светлина на Just Normlicht 
осветителен шкаф, в центъра на вертикалната му равнина на наблюдение. 
Осветеността на шкафа е настроена на 2000lux, отговаряща на “P1-Critical 
comparison” условията изисквани от ISO3664; Измерената осветеност е 
2115lux и CCT е 4854K, значително по-топла от Dynaphos лампата, но близка 
до Osram тръбите. Спектърът е показан в черно на фиг. 12, а зеленият спектър 
на фиг. 13 отговаря на теоретичен D49 осветител със същата осветеност. 
Забелязват се два пика в спектъра на тръбите при 440 и 550nm, отговарящи на 
едни и същи фосфори, срещани и в други тръби. Виждат се и много по-малки 
пикове при 480 и 580nm. Наблюдава се и затихване в червения спектрален 
регион с начало от 630nm, но не е толкова силно както при Osram и Dynaphos 
тръбите. 

 
4. ISO 3664 – изисквания и методи за измерване 

Стандартът дефинира 5 условия за наблюдение. Таблица 1 систематизирано 
показва изискванията за всяка изброена ситуация. 

P1 се препоръчва при сравняване на физически оригинал и репродукция 
или при сравняване на цвето-проба с печатна продукция. Силното осветление 
помага да се направи по-добра оценка и да се оценят зоните с висока плътност 
на печат. 
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          Фиг. 12. Just Normlicht Color                           Фиг. 13. Спектър (Sample-1) 
     Communicator 1 осветителен шкаф             срещу теоретичен D49 спектър (зелен)  
                                                                                        със същата осветеност. 

 
                                             Таблица 1 

P2 се препоръчва при оценяване на 
индивидуални образи. По-ниското ниво 
на осветлението на P2 улеснява тази 
задача. 

Трябва да се знае, че сравнението 
между мониторен образ и отпечатък 
трябва да се прави само ако и двата 
образа са настроени за една и съща бяла 
точка: D65 или D50. Ако целта е 
сравняване на образи на хартия и на 
екран, монитора трябва да се калибрира 

при D50. Всички условия на наблюдение в ISO 3664 се контролират чрез 
използване на цвета на бялата точка и/или осветеността (illuminance в lux), за 
приложения по осветяване на образи (P1 и P2) като светлинни шкафове, или 
яркостта (luminance в cd/m2), за слайдове и цветни монитори. В допълнение 
към изискванията за условия на осветяване се оценяват и индекса на цвето-
предаване CRI, степента на успешност на симулиране на дневна светлина 
(daylight simulator Quality Grade) измерена чрез индекса на метамеризъм MI и 
равномерността на осветеността. 

 
4.1. Индекс на цветовъзпроизвеждане 

Индексът CRI е число между 0 и 100, като 100 е най-добрата стойност, 
която дефинира колко добре цветовете изглеждат при осветяване със 
светлинен източник в сравнение с еталонен осветител или стандарт. Чрез 
комбиниране на CRI стойността с качествената оценка (Quality Grade) може да 
се получи по-точно оценяване на условията за наблюдение. 

 
 
 
 



696 

 

4.2. Индекс на метамеризъм/ качествена оценка 

Изчисляването на MI е базирано на средната цветова разлика на пет 
двойки виртуални метамери. Средната цветова разлика за петте двойки (MI) се 
използва за да се намери Quality Grade – буква между "A" и "E", където"A" е 
най-добрата оценка. На практика оценка "B" е отлична ,а "C" е приемлива.  
 
4.3. Равномерност на осветлението 

За P1 и P2 условията, равномерността трябва да е по-висока от 75% за 
площ от 1х1m. За малки осветителни шкафове тази област обхваща цялата им 
площ. Критерий за равномерност на осветяването на монитори е указан в 
ISO12646. Той изисква равномерност от 90% за централната зона, дефинирана 
като правоъгълник простиращ се между 25% и 75% от видимата област и по 
двете оси [1]. 

 
5. Атестационни измервания спроред  ISO 3664 

5.1. Osram флуоресцентни лампи 

Фиг.14 показва измерените характеристики на оголени Osram тръби 
спрямо P2 условия занаблюдение. Между тръбите и осветителното им тяло е 
поставен черен картон за да се измери само светлината от тях. Разстоянието 
между тръбите и работната повърхност е 74cm, а зоната която покрива 75%-ят 
критерий за равномерност е с измерени размери от 74x52cm. Както е показано 
на фиг. 14, тази зона е получила положителна оценка PASS при измерване, 
защото е съобразена и с изискванията на стандарта. Тестът за хроматичност 
(chromaticity), измерена в u’v’ координати е отрицателен. Това е алтернативен 
начин да се покаже, че CCT е малко висока, но всички други резултати за 
избраната позиция са положителни. Осемте специални индекси, от които се 
определя CRI са показани на фигурата. Те трябва да са равни или по-големи от 
80. В допълнение CRI, който е средната стойност на тези осем измервания 
трябва също да е по-висок от 90%. Тази цел е изпълнена. “C” Quality Grade 
оценката е адекватна, но не отлична. Стойността на MI за централната позиция 
е 0,93 – близо до долната граница за C grade зоната, дефинирана в таблица 2 
(Grade “C” е валидна за MI до 1). 

Фиг. 15 показва измерените характеристики на тръби Osram, заедно с 
тялото на което са монтирани, за P2 условия. Разстоянието от тях до работната 
повърхност е 102cm и зоната, която покрива 75%-я критерий за равномерност, 
отговаряща на данните за яркост е измерена като 74x64cm. Фигурата показва 
получените резултати при измерване на централната позиция. При сравняване 
на данните от фиг.14 и 15 се виждат и ефектите, причинени от тялото дифузор: 

a. Дифузорът увеличава цветната температура с 110K. Всъщност, заедно с 
осветителното тяло се измерва CCT температура от 5176K в зоната, покриваща 
75%-я критерий за равномерност на осветеността, като максимумът е почти в 
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центъра на зоната. Това показва, че осветителното тяло не е идеален 
равномерен. 

 
Фиг. 14. (лява) Osram изолирани тръби. ISO 3664 тест резултати (P2 условия). 

Разстояние до раб.маса: 74cm. 
Фиг. 15. (дясна) Osram тръби заедно с осветително тяло. ISO 3664 тест резултати 

(P2 условия). Работно разстояние: 102 cm. 
 

b. Хроматичното отместване е увеличено. Този ефект е свързан и с 
увеличената CCT поради синкавия оттенък на осветителното тяло. 

c. Индексите CRI и MI са на практика непроменени. 
 

5.2. Just Normlicht Color Communicator 1 светлинен шкаф 

Фиг.16 показва измерените характеристики на Just Normlicht oсветителен 
шкаф за P1 условия. Поради специфичната си геометрия на осветяване е 
невъзможно да се постигне степента на равномерност изисквана от ISO 3664 и 
затова ще се направят само измерванията в центъра на площта за наблюдение 
за указаното Р1 условие.  Индексът CRI и Quality Grade оценката са на 
границите, но са положителни, индексът MI е 0.93, много сходен със 
стойностите, получени от Osram тръбите. Температурата от 4829K (и 
хроматичността) клонят към студената област (по-оранжеви). 

 
5.3. Dynaphos лампа 

На фиг.17 са показани измерванията на характеристиките на Dynaphos 
лампа за P1 условия. Работното разстояние на осветяване е настроено на 56cm, 
за да се постигнат изискванията на P1 условията за яркост. Резултатите не са 
впечатляващи с CRI от 91 и “E” Quality Grade оценка, лампата не успява да 
покрие дори и изискванията за C оценка [2]. 
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Фиг. 16. (лява) Осветителен шкаф. ISO 3664 тест резултати (P1 условия). 
Фиг. 17. (дясна) Dynaphos 5500 K лампа. ISO 3664 тест резултати (P1 условия). 
 
6. Изводи 

От гледна точка на задачата за симулиране на D50 източник, светлинният 
шкаф е най-точен от изследваните осветители. Но всяко осветление е много 
повече от просто симулиране на светлинен източник. Да вземем например 
изискването за създаване на голяма зона с равномерна осветеност и зададено 
ново на яркост. Това условие е много по-трудно достижимо при използване на 
Dynaphos точкови лампи, отколкото при Osram флуоресцентните тръби. Както 
беше демонстрирано, Osram тръбите имат сходни на шкафа възможности за 
симулиране на дневна светлина. И все пак те едва успяват да се доближат до 
идеален D50, а и показват леко променлива цветна температура предизвикана 
от наличните осветителни тела, в които са монтирани тръбите. При всички 
флуоресцентни тръби отделните фосфори са комбинирани за постигане на 
даден спектър. Тези фосфори се характеризират от индивидуални пикове, 
което може да доведе до различни метамерни свойства на тези тръби. При 
сравнение между отпечатани тест образи чрез двата типа налично и измерено 
в лабораторията осветление, визуалните оценки на образите наистина се 
различаваха, като някои цветове съвпадаха с тези на монитора по-добре от 
други при разглеждане с осветление от само едната или другата система. Може 
да се спестят средства ако се закупуват индивидуални флуоресцентни тръби, 
но беше показано, че използваното тяло може да повлияе на характеристиката 
на получената светлина.  
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Abstract. Transforming GIS into a reliable tool for a wider range of customers located on 
various management and executive positions in organizations and businesses, puts to the fore 
issues related to optimizing and automating various casual activities and specific business 
processes relevant to information assets of geographical information systems and making the 
final decisions on the basis of them. In this context, the development of user-centric tools, in 
the form of tools to solve business tasks set by the daily activity of the organisation or business 
entity represents a significant step in the direction of increasing the use and extraction of 
specific business benefit, both from georeferenced information assets of these organizations 
and entities, from sources that are owned by third parties and made available free or in the 
form of a particular service. 
Keywords: GIS, ICT, e-business.   
 

1. Въведение 

Условията за успешен бизнес и предприемачество при сегашните условия 
са в пряка зависимост от съвременните ИКТ. Повишаването и изравняването 
на изискванията по отношение на инвестициите в системите за електронен 
бизнес, както и унифицирането на показателите за оценка, в сравнение с 
останалите направления на инвестициите, поставя нови предизвикателства 
пред теорията и практиката за определяне на ефективността на тези системи 
[1]. С предоставяне на възможност за комбиниране на базите данни с 
пространствената информация за обектите, ГИС платформите се утвърждават 
все повече, като основен модул на тези системи, предоставящ възможност за 
разработване на бизнес инструменти и автоматизиране на процеси. 
Геопространствените данни и свързаните с тях анализи, са станали 
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повсеместно използвани, поради непрекъснатото възходящо развитие в 
географските информационни науки и технологии даващи възможност, както 
за научни изследвания, така и за подпомагане на процесите на вземане на 
решения в многообразие от области включително инженерството и социалните 
науки [2, 3]. Те могат да бъдат използвани, както за описание на текущото 
състояние на определени икономически субекти така и за планиране на 
различни бъдещи инициативи [4]. Работата с инструментариума предоставян 
от ГИС може да се осъществи чрез локална ГИС мрежа, чрез различни 
мобилни устройства, чрез интернет ГИС мрежа, облачни ГИС , както и на най-
често използваното решение под формата на настолна ГИС. Разработването в 
среда на ГИС на графични потребителски интерфейси улеснява работата на 
потребителите и позволява на управленските и изпълнителските кадри от 
различни сектори, да се възползват от специално ориентираните към тяхната 
дейност типови анализи [5,  6]. Това налага извършването на по-детайлно 
изследване на подходите и условията за разработката на такъв вид 
специализирани инструменти и възможностите за автоматизация на процесите 
в среда на различни ГИС платформи. 
2. Подходи за разработване на допълнителен инструментариум 

Основните подходи използвани в практиката са чрез използване на 
вътрешни скриптове – състоящ се в създаване на скриптове за автоматизиране 
на процеси чрез използването на вградени програмни езици и създаването на 
графични потребителски интерфейси; подход с използването на контейнери; 
подход чрез използване на онлайн приложения. Софтуерът използван в 
областта на създаването, обработката, анализът и поддръжката на 
геореферирана информация за целите на географските информационни 
системи, макар и не толкова често прилаган, както другите видове софтуер от 
системата за електронен бизнес на организациите и стопанските субекти, 
придобива все по-нарастващо значение за процеса на вземане на крайни 
управленски решения в различни сектори на икономиката. Опитът, който 
Лесотехническият университет е натрупал в годините, през които активно 
обучава студенти и специалисти от практиката да използват различни видове 
комерсиален и безплатен софтуер за целите на ГИС показва, че потенциалните 
ползватели на тези информационни системи в различните сектори на 
икономиката, както и в области като горско стопанство, екология и опазване 
на околната среда, агрономство, ветеринарна медицина, трудно възприемат и 
в последващата си работа използват богатия инструментариум за анализ на 
геореферирани данни. Основните причини за подобно ограничение на 
използването се крие в необходимостта, потребителите да притежават широк 
кръг от умения, навици и познания в областта на информационните 
технологии и геоинформатиката. 

Превръщането на ГИС в надежден инструмент за по-широк кръг от 
потребители, намиращи се на различни управленски и изпълнителски позиции 
в организациите и стопанските субекти, поставя на преден план въпросите 
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свързани с оптимизиране и автоматизиране на различни всекидневни дейности 
и конкретни бизнес процеси, имащи отношение към информационните активи 
на географските информационни системи и вземането на крайни решения въз 
основа на тях. В този контекст, разработването на потребителски ориентиран 
инструментариум, под формата на инструменти за решаване на определи 
бизнес задачи от всекидневната дейност на организацията или стопанския 
субект, представлява значителна стъпка в посока увеличаване на използването 
и извличането на конкретна бизнес полза, както от геореферираните 
информационни активи на тези организации и стопански субекти, така и от 
източници, които са собственост на трети страни и се предоставят свободно 
или под формата на определена услуга. Подобен подход би довел и до 
разширяване и усъвършенстване на използваните от съответните организации 
и стопански субекти геореферирани активи, тъй като управленският и 
изпълнителският персонал от всички равнища, отчитайки влиянието и 
значението на посочените информационни активи, ще изискват и съдействат 
за тяхната поддръжка в актуално състояние, както и за предприемане на мерки 
за мигриране на други бизнес процеси, имащи отношение към тематиката, 
които на първоначалния етап не са били обхванати от разработения 
инструментариум.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фиг. 1.  Подход за разработване на специализирани бизнес инструменти използващи 

геореферирани данни от географски информационни системи 
 

Подобен подход, би удовлетворил и наблюдаваните тенденции за 
попълване на геореферираната информация в реално време, като например 
логистични системи изградени върху GPS данни за придвижване на стоки и 
активи или данни от датчици – например за наблюдение на заетите паркоместа, 
данни събирани от дрони и други. Подходите за разработване на 
специализирани бизнес инструменти използващи геореферирани данни от 
географски информационни системи, за решаване на конкретни задачи от 
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всекидневната дейност на организациите и стопанските субекти, могат да 
бъдат обобщени от схемата показана на фиг. 1. 

При разработването на специализирани бизнес инструменти, трябва да се 
отчита не само спецификата на съответната ГИС платформа, в т.ч. наличие и 
вид на език за програмиране, но също така и редица специализирани аспекти, 
като: наличието на достъп до обектния модел на съответната ГИС платформа; 
среда на операционната система (с необходимост от отчитане на типа на 
крайното устройство, на което ще се използва инструментариума – 
стационарна машина, таблет, телефон и други), в която функционира 
приложението; възможности и средства за създаване на графичен 
потребителски интерфейс (отново съобразен със средата на операционната 
система); програмни езици за имплементиране на достъпни библиотеки и 
други. 

Въз основа на разгледания подход, най-богати възможности, могат да се 
имплементират при специализираните бизнес инструменти под формата на 
вградени и самостоятелни локално инсталирани приложения. За онлайн 
решенията, използването на геосървър, позволява да се получи аналогична 
разширена функционалност. За целите на настоящото изследване, бяха 
анализирани универсални софтуерни платформи за ГИС, използвани широко 
за създаване на специализирани ГИС приложения, подходящи за различни 
области на бизнеса и научното познание. При анализа, бяха отчетени 
съществуващите тенденции на българския пазар, свързани с използването на 
определени операционни системи на работните станции на потребителите, 
които ограничават платформено и средствата за разработка на приложения, 
имплементиращи търсените специализирани бизнес инструменти за ГИС. 

Лесотехническият университет има дългогодишен опит в използването и 
прилагането на универсални софтуерни платформи за ГИС, както като част от 
образователния процес за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” за специалностите 
„Горско стопанство”, „Ландшафтна архитектура”, „Стопанско управление”, 
„Алтернативен туризъм”, „Екология” и „Агрономство”, така и като част от 
широко-обхватните научни изследвания провеждани от представители на 
факултетите „Горско стопанство”, „Стопанско управление”, „Екология и 
ландшафтна архитектура”, „Агрономство” и „Ветеринарна медицина”. В 
периода 2015-2016 Лесотехническият университет закупи последните версии 
на софтуерните продукти на ESRI - ArcGISTM 10.4 и на Pitney bowes - MapInfo 
ProTM15.2, с което обнови използваните софтуерни продукти за целите на 
обучението до последните актуални версии. Университетът е използвал и по-
ранни версии на продукта AutoCAD ® Map 3D, като част от семейството 
продукти на AutoDesk. В допълнение, като част от учебния процес и за 
научноизследователски цели са прилагани и универсални софтуерни решения 
за ГИС с отворен код, като GRASS, QGIS, gvSIG и MapWindow GIS. 
Основните характеристики на изследваните софтуерни платформи са показани 
в таблица 1. 
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Таблица 1. Изследвани софтуерни платформи 

 

 

 
Въз основа на направените проучвания и тестове на различните 

софтуерни платформи за ГИС, чрез методите на мрежовия анализ, в системата 
NodeXL [7], бяха направени анализи свързани с възможността за създаване на 
специализирани бизнес инструменти за ГИС. Основната цел на проучването 
беше да се установят най-често използваните езици за програмиране и 
възможностите за създаване на локални и вградени приложения. Това 
позволява да бъдат използвани сравнително лесни начини за създаване на 
приложения, съобразени с най-масово използваните среди (на фигурите са 
отбелязани с триъгълник), както и осигуряване на възможности за лесно 
мигриране на вече създадените приложения в други платформи. Изследването 
включва и самостоятелни библиотеки (на фигурите са отбелязани с ромб), 
които не са обхванати от конкретен продукт. При този подход е възможно да 
се създадат самостоятелни приложения, но не и вградени. На този принцип е 
изградена платформата MapWindow GIS, която представлява графичен 
потребителски интерфейс за достъп до основните инструменти за работа с 
геореферирана информация. Резултатите относно използваните езици за 
програмиране и платформено ориентирани решения са показани на фиг. 2 и 
фиг. 3 Анализите показват, че основната част от платформите и самостоятелно 
използваните библиотеки са насочени към използването на „.NET“. Това 
позволя потребителите да се насочат към конкретен програмен език достъпен 
през „.NET“ платфорамата, като Visaul Basic или Visual C#, което спомага за 
създаването на широк кръг от приложения, не само в областта на бизнеса, но 
и в други области на научното познание. Следващият по разпространение 
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програмен език е Python. И двете водещи средства са застъпени, както от 
комерсиалния, така и от безплатния софтуер с отворен код (FOSS). 
  

 
 

Фиг. 2. Резултати от мрежов анализ относно използваните езици за програмиране  
и платформи 

 
Фиг. 3. Резултати от мрежов анализ относно възможностите за създаване на различни 

видове потребителски приложения 
 
За целите на настоящото изследване, бяха разработени и тествани 

скриптове изпълняващи еднотипни задачи в среди на различни ГИС 
платформи, за да бъдат проверени възможностите за мигриране на 
инструментариума между различни платформи, като бъдат отчетени и 
спецификите на съответните платформи. Резултатите от разработените 
скриптове са показани на фиг. 4.1 и фиг. 4.2. Тестовете са проведени в 
комерсиална платформа и такава разпространявана свободно и с отворен код. 
Използвани са данни от НСИ от секциите „Достъп на домакинства до 
Интернет”, „Лица, които са поръчвали/купували стоки или услуги по интернет 
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за лични цели през последните 12 месеца” и „Разходи за НИРД по 
статистически райони и сектори” [8].  

   

  
В среда ArcGIS 10.4 В среда QGIS 

 

Фиг. 4.1. Резултати от създадени и изпълнени скриптове в среда на различни ГИС 
платформи - достъп на домакинства до интернет 

 
 

  
В среда ArcGIS 10.4 В среда QGIS 

 

Фиг. 4.2. Резултати от създадени и изпълнени скриптове в среда на различни ГИС 
платформи - извършени покупки на стоки или услуги през интернет 

 
3. Заключение 

Създаването на различни инструменти, улесняващи всекидневната 
работа на широк кръг от потребители на геореферирана информация, 
позволява да се активизират процесите по поддръжка в актуално съдържание 
на посочения информационен актив. Съвременните организации и стопански 
субекти, независимо от областта, в която оперират, все по-често се сблъскват 
с необходимостта да вземат оперативни решения въз основа на 
информационните ресурси предоставяни от географските информационни 
системи. Разбира се използването на универсални софтуерни платформи за 
ГИС, като средство за съхраняване, обработка и анализ на геореферирана 
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информация, независимо от лиценза, под който оперират, винаги ще остава на 
преден план като основен инструмент от системата за електронен бизнес на 
организациите и стопанските субекти, но и ще повдига въпросите относно 
наличието на достатъчен на брой и квалифициран управленски и 
изпълнителски персонал, който да може да извлече максимума от 
дигитализираната разнообразна информация. Това определя актуалността на 
проблемите свързани с разработването на специализирани инструменти, с 
подходящ и интуитивен потребителски интерфейс, които да позволят на 
широк кръг от потребители, да се възползват от предимствата на 
геореферираната информация, без необходимостта от специализирано 
обучение на тези потребители. В този контекст, знанията на тези потребители 
могат да се ограничат до необходимите базови знания за работа в среда на 
операционна система, познаване на особеностите на графичния потребителски 
интерфейс и достъп до мрежови услуги.  

Разработването на бизнес инструменти и автоматизирането на различни 
процеси в среда на софтуерни платформи за ГИС, безспорно е зависимо от 
съответната платформа. Това до известна степен затруднява разработчиците 
на подобен инструментариум, защото често те трябва да познават не просто 
особеностите на различните обектни модели на съответните платформи, но и 
различните програмни езици, чрез които се осъществява достъпа до тези 
модели. Към настоящия етап екипите, които се занимават с разработка на 
бизнес инструменти и автоматизират процеси в среда на различни софтуерни 
платформи за ГИС, могат да концентрират своите разработки в областта на 
използването на „Python“ и „.NET“. Това ще им предостави по-добри 
възможности и ще им даде конкретни конкурентни предимства, при 
разработването на подобен специализиран инструментариум за потребители 
използващи различни универсални ГИС платформи. За целите на настоящото 
изследване, бяха тествани аналогични приложения, опериращи в различни 
ГИС платформи. Постигнатите резултати, потвърдиха възможността за бързо, 
ефективно и качествено мигриране на съответните бизнес инструменти между 
различните платформи. 

Направените изследвания показват, че разработчиците на универсални 
платформи за ГИС, в по-голямата си степен отчитат необходимостта от 
предоставяне на допълнителни средства, под формата на обектни модели и 
програмни езици за осъществяване на достъп до техните структури и 
геореферирана информация. За съжаление, направените наблюдения във 
връзка с проведеното изследване, показаха, че в някои от случаите, 
потребители трябва да разширят съществуващата си Desktop инсталация 
(включително и необходимостта от допълнително лицензиране), като направят 
възможен достъп до специализирания инструментариум за реализиране на 
програмното осигуряване. Комерсиалните платформи, като цяло са по-добре 
осигурени за подобни разработки, както за стационарни, така и за вградени 
приложения, но и при представителите на софтуера за ГИС с отворен код, се 
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наблюдава отчитане на необходимостта от осигуряване на подобен 
инструментариум за разработчиците на инструменти и автоматизирането на 
процеси в среда на ГИС платформата. Разгледаните библиотеки, както и 
платформата GRASS предоставят изключително гъвкав механизъм за работа с 
богати възможности за реализиране на подобни задачи. 
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Abstract. The development of urban tourism is a process that is entirely driven by innovations 
and competition. Moreover, in consumer behavior observed new trends - tourists interested in 
avant-garde destinations and attractions, as well as practicing new forms of tourism. 
Underlying all this, however, is the desire of tourist demand for authentic experiences in 
visited destinations. This study aims to analyze innovative approach in the development of 
urban tourism products and services. This objective in particular is achieved by researching 
the need for innovations, their importance for the development of urban tourism and the best 
practices in this context. 
Keywords: innovations, development, city, tourism, culture.   
 

1. Въведение 

Развитието на градския туризъм и свързаните с неговото предлагане 
дейности е процес, който изцяло се задвижва от иновациите и конкуренцията. 
Освен това и в потребителското поведение се наблюдават нови тенденции – 
туристите проявяват интерес към авангардни дестинации и туристически 
атракции, както и към практикуването на нови видове и форми на туризма. В 
основата на всичко това обаче стои стремежът на туристическото търсене към 
автентични изживявания в посещаваните дестинации. Настоящето изследване 
има за цел да анализира иновативния подход в развитието на градските 
туристически продукти. Тази цел по-конкретно е постигната чрез изследване 
на необходимостта от иновации, тяхното значение за развитието на градския 
туризъм и добрите практики в този контекст.  

През втората половина на ХХ век предлагането на пазара на масовия 
туризъм се определяше от търсенето. Ето защо нарастващият брой 
дестинации, които станаха достъпни, доведе до насищане на пазара. Днес 
промяната в туристическото търсене взе връх в един типично доминиран от 
потребителя пазар, следствие на което са пренебрегнати доставчиците. Това 
представлява ново предизвикателство, което може да бъде решено чрез 
иновативно и творческо мислене, като се разработи широка гама от видове 
и форми на туризма, предназначени за различни ниши, като градски, балнео и 
СПА, зелен/еко-, селски, природен туризъм.  

Също така и начинът на живот се промени значително през последните 
няколко години. Туристическата индустрия трябва да вземе предвид 
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застаряващото население в Европа, което е в по-добро здраве, по-
платежоспособно и осъществява по-чести, но кратки туристически пътувания. 
За голяма част от туристите акцентът се премества от „възможно най-ниската 
цена“ към „най-доброто качество на най-добрата цена“. Лоялността на 
потребителите намалява и туристите търсят все повече устойчивост, 
автентичност и отдалечаване от масовия туризъм. Развитието на градския 
туризъм трябва да реши този въпрос посредством иновациите, за да отговори 
на туристическото търсене.  

 
2. Въпросът за необходимостта от иновации 

През 2030 г. се очаква около 5 млрд. от населението на Земята да 

живее в големите градове според прогнози на ООН [23]. Това означава 
приблизително 80% от жителите на Европа и Северна Америка [3]. 
Следователно, можем да заключим, че става дума за изключително бързо 
развитие и на градския туризъм. От друга страна, общият брой на 
международните туристи се очаква да достигне 1,6 милиарда през 2020 година 
[22].  

Нарастването на туристическото търсене в градовете води до повишаване 
популярността на градския туризъм [13]. Тази тенденция се отнася както за 
организираните туристически пътувания, така и за бизнес пътуванията.  

По отношение на туристическия модел на потребление се наблюдава 
известна промяна - от веднъж годишно и продължителен летен рекреационен 
отдих към няколко кратки туристически пътувания, които се осъществяват 
през цялата година [2]. В тази връзка възникват нови форми на туризъм и те 
заменят традиционния масов туризъм с цел морска рекреация. Тези форми 
включват предлагането на иновативни и специализирани туристически 
продукти, ориентирани към изживяванията на туристите. Освен това 
разширяването на търсенето на туристически услуги, както и демографските 
промени (например нарастващ брой на пътуващите хора от „третата възраст“) 
ускоряват сегментацията на туристическите продукти и са предпоставка за 
създаването на нови услуги.  

В този смисъл едни от най-облагодетелстваните дестинации са предимно 
по-големите градове и метрополиси, предоставящи интересни туристически 
забележителности, широка гама от развлекателни и културни дейности, 
забавления и атрактивни търговски обекти [6]. 

Също така градът е привилегировано място за едновременно 
производство и потребление на културното наследство за целите на 
туристическия отрасъл. Процесите на създаване на туристически продукти в 
градовете се ускоряват благодарение на взаимовръзките между културната 
индустрия и индустрията на свободното време.  

Привлекателността на градовете се основава на местните 
туристически забележителности и обекти, които съчетават тяхната история и 
културно наследство, а също и на връзките между иновациите и креативността. 
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Последната не се отнася само до физико-географските характеристики на 
конкретните територии, но и до процесите на взаимодействие, 
благоприятстващи създаването на културни и социални иновации. В този 
случай креативността е предпоставка за осъществяване на промяна и 
изграждане на нови възможности за развитие на градския туризъм. 

Като цяло културните индустрии се развиват като посредник между 
глобалното и локалното и техният най-важен потенциал има голямо значение 
за икономическите дейности, основани на креативността и знанията. Някои 
изследователи в областта твърдят, че в редица градове, с изчезването на 
местните производствени индустрии, културата е превърната в успешен 
бизнес, развит на базата на туристическата атракция [20]. Ръстът на културното 
потребление - изкуство, храна, мода, музика, чрез туристическата индустрия е 
всъщност двигател за икономиката на града и неговата очевидна способност да 
произвежда пространства (места) и символи. 

  Доминиращите политики в управлението на градовете са насочени към 
предлагането на атрактивен начин на живот, както по отношение на 
туристическите посетители, така и за евентуални нови жители. Наблюдава се 
тенденция на преориентиране към дейности за свободното време, 
организиране на забавления, създаване на нови пространства (места), квартали 
и среди за производство на креативни културни продукти.  

   По тази причина градовете провеждат стратегии за изграждане на 
положителен образ и акцентът пада върху привлекателността на територията 
като идеално място за живеене, работа и занимания за свободното време. Така 
в туристическите места се засилват промоционалните дейности, за да се 
изтъкнат техните конкурентни предимства, като глобалната им цел е да 
задържат жителите си, да привличат фирми в творческите индустрии и да 
увеличават потока от туристически посетители [8]. 

В условията на нарастване и трансформация на градовете е от 
изключителна важност да се предоставят на туристите продукти и 

преживявания, отговарящи на техните очаквания и едновременно с това 
отговарящи на увеличаващото се потребителско търсене.  

По-конкретно това засяга иновациите в развитието на градския 

туризъм – предлагане на нови туристически продукти в градовете, чрез 
потреблението на които се постигат редица социални и икономически цели за 
местното население.  

Освен това, туризмът създава динамика в градовете, но също така и нови 
модели на промяна на градските условия. 

Важно за отбелязване е, че съществуват няколко фази на развитие на 
градовете в контекста на туристическата индустрия. Първата фаза се отнася до 
провеждане на политика на агломерация на културните места в градовете – 
като инструмент за градско възстановяване и едновременно с това като 
катализатор за съживяване на града и отстраняване на стари индустриални 
зони. Примери за това са градовете, в които са се провеждали различни 
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спортни състезация и големи културни събития (Олимпийски игри, културни 
столици и световни изложения). 

Във втората фаза някои градски центрове се развиват като пространствени 
концентрации на културни дейности, за да се превърнат в специализирани по 
функционален признак културни квартали (музейни квартали, квартали на 
модата или центрове за мултимедийно изкуство) [4]. Примери за това са 
кварталът на модата Нотингам и центърът за мултимедийно изкуство Хъкстън 
в Лондон; правенето на филми в Бристол; центърът за популярна музика 
Westergasfabriek в Амстердам; центърът за отдих във Witte de Withstraat, 
Ротердам.  

За да „поставят себе си на картата”, градовете привличат вниманието на 
туристическите посетители с центрове за отдих и с необикновени места. И тъй 
като обикновеното преживяване на туристите се изгражда по отношение на 
неговата противоположност, това е естественият отговор на ежедневието, т.е. 
туристите търсят автентични преживявания, така че да преодоляват 
ежедневните трудности [7]. 

Съвременните туристи търсят най-доброто качество на най-добрата цена. 
В този смисъл европейският туризъм в градовете се нуждае от добре образован 
персонал и от ангажимент на работодателите и техните служители за обучение 

през целия живот, така че да се поддържат високи стандарти на обслужване 
в бързо променящата се действителност на интелигентния и взискателен 
турист. Една от предпоставките за качествен туризъм е гарантирането на добро 
обучение и добра квалификация на персонала, предоставящ туристическите 
услуги.  

На следващо място ще изтъкнем, че основна област на промени и 
иновации в туризма е използването на информационните и 

комуникационните технологии. Широкото им разпространение в 
туристическата индустрия позволява на потребителите да общуват пряко с 
доставчиците на услуги. За сектора като цяло това може да доведе до 
намаляване на разходите (за транзакции), което впоследствие води до 
намаляване броя на посредниците, като туристически агенти или дори 
туроператори.  

Важни нововъведения в областта на масовия туризъм, като възникването 
на нискотарифните авиокомпании, до голяма степен влияят върху растежа и 
по-нататъшното развитие на туристическата индустрия. 
 
3. Иновациите в развитието  

Важно е да подчертаем, че предизвикателството за фирмите от 
туристическата индустрия в градовете е предлагането на нови продукти и 

услуги. Преживяванията, устойчивият туризъм и съчетанието от природен и 
културен туризъм са част от елементите, които стоят в основата на голяма част 
от иновативните туристически продукти в редица европейски дестинации. 



712 

 

Градовете залагат на тези продукти в своето туристическо предлагане, тъй 
като те са свързани с тяхната идентичност.  

Туризмът, основаващ се на преживяванията, възниква следствие на 
взаимодействието между туристите и посетените дестинации. Цялостното 
впечатление на туристите се определя от контактите им с различни хора, заети 
пряко в туристическата индустрия и осъществяващи обслужването им. 

Що се отнася до културния туризъм - той също е важен и разрастващ се 
сектор, който привлича платежоспособни и образовани посетители. Редица 
градове в Европа препозиционират своите културни продукти и услуги, 
основани на иновациите, като целят увеличаване на потребителската стойност. 
Те диверсифицират туризма и увеличават продължителността на престоя, 
например чрез по-висококачествени пакети, включващи участие в културни 
дейности и събития. 

Освен това, туристическите потребители са все по-запознати с 
използването на информационните и комуникационните технологии при 
организацията на туристическите си пътувания. Понастоящем 2/3 от туристите 
в ЕС организират пътуването си по Интернет и повече от 50% купуват 
пътуването си онлайн. Те търсят гъвкави и лесно достъпни продукти и 
предпочитат да общуват пряко с отделните доставчици на туристически 
услуги. Интернет технологиите предоставят както на предприятията, така и на 
потребителите голям потенциал за развитие на директен онлайн бизнес. 

Друг важен въпрос, на който ще обърнем внимание, е въвеждането на 
новите технологии в туристическата индустрия и пример за това са 
глобалните дистрибуционни системи. Най-новите постижения в 
телекомуникациите, свързването в мрежи, базите данни, обработката на данни 
и електронният маркетинг предоставят нови възможности за туристическия 
бизнес. Те оказват съществено влияние върху традиционните бизнес модели в 
туризма. Използването на широколентов Интернет достъп с информационни и 
комуникационни технологии създава добавена стойност за туристическите 
услуги и продукти и подпомага развитието на мрежи и клъстери в отрасъла.  

В контекста на градското хотелиерство съществуват различни иновации. 
Туристическото предлагане изисква индивидуално оформяне на продукта 
според специализирания вид туризъм. Може да се каже, че постмодерността 
започва на границата с организирания масов групов туризъм.  

През последните години стана ясно, че концептуалният организиран 
туризъм с предоставяне на основни туристически услуги – настаняване, 
хранене и транспорт и допълнителни туристически услуги – обиколка на 
исторически паметници и природни забележителности, вече не е достатъчен 
за съвременните туристи. Те изискват качествена културна программа, 
свързана с постмодерния културен туризъм, базиран на съвременните изкуства 
и съвременно представяне на съществуващите музейни експонати. 
Съвременната динамика изисква политиките в областта на хотелиерството да 
включват множество иновационни допълнения в различни области от 
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технологията на обслужване на туристите. Използването на връзката „хотел-
музей“ при постмодерния културен туризъм, прилаган в хотелиерската среда, 
може да бъде: експониране на археологически паметници – елементи от 
сгради, укрепления, отговарящи на изискването за експониране на открито или 
закрито в туристически обект; етнографски сбирки – предмети, свързани с 
бита и занаятите; паметници на индустриалното наследство – машини, 
инсталации, отговарящи на изискването за туристически обект; експониране 
на предмети на изкуството и др. [1]. 
 

4.  Добрите практики  

Първият пример, който ще разгледаме, е Ротердам. Освен с най-голямото 
пристанище в света, той привлича съвременните туристи със своите 
иновативни градски атракции.  

Футуристичният зеленчуков пазар Марктхал, единственият на закрито в 
Холандия, представлява закрит пазар във формата на космически кораб и е 
всъщност комбинирана сграда, в която се помещават едновременно търговски 
щандове, апартаменти за живеене, офиси, ресторанти, готварско училище и 
подземен паркинг. В търговските помещения се продават зеленчуци, селекция 
от сирена и кафе, прясна риба и месо. Изкачването с ескалатора също предлага 
необикновено изживяване, тъй като стълбището на времето разказва 
историята на Ротердам в години и кратки факти. Подковата, както го наричат 
холандците, представлява любимо място за посещение както на местните 
жители, така и на многобройните туристи.  

Друга иновация в Ротердам е възможността да се практикува сърфинг в 
градски условия. Сърф зоната е изградена на канала Стейгерсграхт - басейн с 
височина на вълната 1,5 м на всеки 7 сек. и е интересно забавление за 
туристите в дестинацията. Тази атракция е създадена изцяло по европейските 
екологични стандарти, тъй като изкуствената вълна създава достатъчно 
електричество за нейното захранване, а е осигурено и пречистване на водата в 
канала [21].  

В Ротердам се намира и най-голямата кула за чист въздух в света (Smog 
free project), произвеждаща мехурчета, в които не се съдържа смог, поставена 
на открито пространство, използваща патентована йонна технология и която 
позволява на жителите и посетителите на града да дишат чист въздух. Интерес 
в случая представляват и сувенирите, които се произвеждат във формата на 
бижута – пръстени с кубчета смог, ръкавели за ризи и закупувайки от тях, 
туристите даряват 1000 куб.м чист въздух в града. 

На следващо място ще разгледаме друг пример за иновации в областта на 
културните събития – Барселона, където се честват празниците на Грасия 
(Festes de Gràcia) – местен фестивал, превърнал се в най-голямото празненство 
за целия град. Ключовият елемент на това събитие е украсата на улиците, 
направена от самите жители, като за целта се използват рециклирани 
материали. Всяка улица е тематично украсена, нивото на креативност е високо 
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и така се създава изцяло ново пространство от изхвърлени продукти като 
бутилки за вода и картонени кутии за мляко. Това събитие привлича около 2 
милиона посетители годишно, по време когато градският живот е в застой 
поради летните горещини. Всяка година темата е различна, което го превръща 
в оригинално събитие. 

Интерес представлява и холандският град Ден Бош, където творчеството 
на художника Йеронимус Бош е използвано като вдъхновение за културни 
събития за отбелязване на 500-ната годишнина от смъртта му през 2016 
г.(www.bosch500.nl). Бош е художник с голям творчески заряд, вдъхновявал 
поколения художници като Питър Брюгел, Гоя, Салвадор Дали и други 
сюрреалисти. Интересно предизвикателство за град Ден Бош е фактът, че в 
града не се съхраняват картини на художника – всичките му платна са 
изложени в известни музеи по света. В този смисъл, вместо провеждане на 
обичайна експозиция, градът възприема креативен подход за честванията, 
организирайки събития по теми, свързани с художника. По-конкретно това са: 
парадът „Бош” (Bosch Parade) - процесия по водите на реката, преминаваща 
през града, с лодки или „плаващи произведения”, вдъхновени от Бош; шоу за 
млади таланти „Бош” (Bosch Young Talent Show) - за млади художници, чиято 
работа черпи вдъхновение от Бош; вечеря „Бош”, в която вземат участие 500 
души и се провежда на открит пазар в центъра на града: отбори от различни 
квартали се състезават, показвайки готварските си умения в духа на 
средновековната култура на града.  

Не можем да пренебрегнем и мултибрандирането в хотелиерството или 
постигането на ефективност чрез иновации. Пример в тази посока е 
международната хотелиерска верига Мариот (Marriott International) с един от 
най-новите и едновременно с това най-високият хотел, който се намира в Ню 

Йорк. Хотелът представлява две от марките на веригата - Courtyard и Residence 
Inn. The Courtyard by Marriott е с 378 стаи (6-33 етаж). От 37-и до 65-и етажи 
се намира The Residence Inn by Marriott с 261 апартамента. Хотелските стаи в 
него се продават за престой над 5 нощувки и са оборудвани с мини кухня. На 
гостите се предлага и безплатна закуска на бюфет, те разполагат с безплатен 
достъп до интернет, паркинг, фитнес център и конферентни зали. Според 
стратегията на Мариот новият хотел е пример за съчетанието на най-доброто 
от двата бранда [5].  

Концепцията за мултибрандиране е новост в хотелиерската индустрия, 
първоначално въведена в САЩ и впоследствие в Канада. Въпреки че 
концепцията се счита за иновативна, тя поставя за решаване редица проблеми, 
които е необходимо да се обмислят внимателно, преди да се пристъпи към 
развитие. Според оценки на експертите мултибрандираните хотели могат да 
бъдат икономически ефективни и с висока възвръщаемост, ако собствениците 
и операторите им дадат отговор на все по-сложните изисквания на модерния 
пазар на услугите за настаняване. Идеята за създаване на мултибрандирани 
хотели започва с проекти, при които са построени две марки от една и съща 
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франчайзингова компания на едно и също място, но в отделни сгради. Така 
инвеститорите могат да разделят между двата хотела оперативните разходи, 
но първоначалните разходи за строителство и изграждане на сградите остават 
същите. Това обаче е довело до идеята за изграждането на два хотела на едно 
място.  
 
5. Заключение 

В съвремения етап на развитие на туризма градските пътувания са се 
превърнали в по-масово достъпни от всякога и разнообразието от 
предлаганите туристически услуги е по-значително от когато и да било и в този 
смисъл потребностите на туристите се намират на един клик разстояние от 
възможността да се удовлетворят и съответно да се резервира следващото 
пътуване. В този контекст единственият начин да се спечели конкурентната 
борба в предлагането на градовете е да се отличат чрез оригиналност, 
креативност, иновации и автентични преживявания за туристическите 
посетители.  
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Abstract: The high dynamic of environment and changed nature of work pertinent to the post-
industrial society determine the special topicality of the concepts “knowledge management,” 
“intelligent organization” and “internal entrepreneurship,” and require specific approach 
where human-resource management is concerned. In this sense, subject of this report is the 
“human-resource management – organizational intelligence” relationship. The research 
attained the following major objectives: (1) it analyzed the theoretical formulation of the 
“intelligent organization” concept and arrived at a working definition for this phenomenon of 
elusive interpretation; (2) presented a viewpoint on the specifics of human-resource 
management, which contribute for the formation of organizational intelligence; (3) formulated 
recommendations to the intelligent organization’s system for human-resource management. 
Keywords: intelligent organization, knowledge management, intrapreneurship, human 
resources management.   
 

2. Въведение 

Високата динамика на средата и бързото технологично развитие поставят 
редица предизвикателства пред управлението и определят особената 
актуалност на концепции като „управление на знанията”, „интелигентна 
организация”, „вътрешно предприемачество”. От друга страна промененото 
естество на работа в постиндустриалното общество предполага специфичен 
подход по отношение управлението на човешките ресурси в съвременната 
организация. В този смисъл предмет на доклада е релацията „управление на 
човешките ресурси – интелигентност на организацията”. Основни цели на 

изследването са:  
(1) анализ на различни теоретични постановки за концепцията 

„интелигентна организация”  и формулиране на работна дефиниция за този 
нееднозначно разбиран феномен;  

(2) представяне на една гледна точка за спецификите на управлението на 
човешките ресурси, които допринасят за формиране на организационна 
интелигентност;   

(3) открояване на изводи и препоръки към системата за управление на 
човешките ресурси в интелигентната организация. 
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3. Концепцията „интелигентна организация” 

Анализът на проблематиката за интелигентността на организацията 
позволява да се откроят различни перспективи на разбиране и изследване на 
този феномен. В светлината на проучванията на Wilensky, Klimecki, Davenport, 

Prushak  концепцията „интелигентна организация” се изследва в тясна връзка 
с управлението на знанията. Според Wilensky интелигентността се изразява в 
набавяне, организиране, интерпретиране,  разпространение и комуникиране на 
информация, използвана за вземане на стратегически решения [1]. Klimecki 
пише, че интелигентността е индивидуална категория. С пренасянето на тази 
характеристика към системата „организация” се обозначава обстоятелството, 
че боравенето с фактора знание следва да е задача на цялостното управление 
на фирмата, а не на отделни специалисти или отдели [2]. Davenport и Prushak 
определят като интелигентна тази организация, която създава и използва 
знание. Този тип организации взаимодействат със своята среда, привличат 
информация, преобразуват я в знание и предприемат действия, базирани на 
комбинацията от опит, ценности и вътрешни правила [3].  Интелигентността е 
присъща на предприемачески управляваната организация. В унисон с тази теза 
е изследването на Pinchot, G., Pinchtot, E., които разглеждат интелигентността 
като антипод на бюрократичните форми. В интелигентната организация 
специалистите обединяват своите усилия с оглед оползотворяване на 
възможности, съвместно разработват нови продукти и услуги, търсят и 
разрешават проблеми [4]. Връзката «знание – иновативност» е фокус в 
концепцията на Bock. Интелигентната организация притежава 
компетентности за привличане, създаване и съхраняване на знание, както и за 
трансформиране на знанието в иновативни продукти и услуги. Ученият 
откроява някои специфики на организационната интелигентност: управление 
на знанието; разработване на иновации; взаимодействие между кадрите [5].  

Анализът на теоретичните постановки позволява да формулираме 
следната работна дефиниция: като „интелигентна” може да бъде 

определена организация, която осъществява систематично управление на 

знанията и проявява специфичен вид поведение, наречено „предприемаческа 

активност”. Формирането на организационна интелигентност поставя 
предизвикателства пред управлението, които намират израз в различни 
направления. Ключов аспект е релацията „интелигентност - управление на 
човешките ресурси”. Водещ акцент в това отношение е ангажирането на 
интелигентността на всеки специалист и разпознаването на различността на 
мнения, опит и компетентности като силна страна на организацията [4]. 

 
4. Управление на човешките ресурси в интелигентната 

организация - една гледна точка 

Изведената работна дефиниция и анализът на изследвания по 
проблематиката за организационната интелигентност и управлението на 
човешките ресурси позволяват да формулираме следната теза: управлението 
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на човешките ресурси в интелигентната организация е тясно свързано с 
аспектите: компетентности на специалистите; система за стимулиране на 
кадрите; обучение и кариерно развитие; динамика на кадрите (фиг. 1). 

 
Фиг. 1. Управление на човешките ресурси в интелигентната организация – една 

гледна точка 
 

1.1. Компетентности на кадрите в интелигентната 

организация 

Ценно знание за компетентностите на кадрите в интелигентната 
организация дават изследванията в областта на вътрешното 
предприемачество. В свое проучване Jong и Wennekers извеждат 
иновативността и проактивността като специфики на предприемаческото 
поведение на специалиста. Израз на проактивно поведение са: инициатива на 
служителя, поемане на предизвикателства, поставяне на спорни въпроси и 
отправяне на предложения. Това изисква способност да се преодоляват 
бариери от разнообразен характер. Иновативното поведение на служителя е 
процес, който започва с осъзнаване на даден проблем и генериране на нови 
начини за неговото разрешаване. Белег на иновативност са дейностите: 
откриване на възможности, генериране на идеи, осигуряване на поддръжници 
на новата идея, прилагане на иновативните идеи. Креативността по отношение 
предприемаческите възможности изисква способност за оценка и 
интерпретиране на информация. Процесът на генериране на идеи за нови 
продукти предполага способност за нестандартно мислене, което надхвърля 
установените рамки. За привличане на поддръжници на новата идея са 
необходими умения за водене на преговори, способности за убеждаване на 
околните, както и умения за преодоляване на трудности [5]. Stolberg предлага 
пирамидален модел на предприемаческите компетентности на кадрите. В него 
са изведени четири групи компетентности: личностни характеристики; 
социални компетентности; микрополитически компетентности и 

Компетент
ности на 
кадрите

Система 
за 

стимулира
не на 

кадрите

Динамика 
на 

кадрите

Обучение 
и развитие 

на 
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професионални компетентности. Предприемаческите личностни 
характеристики включват: ориентация към резултати, вътрешна локализация 
на контрола, склонност към поемане на риск, стремеж към независимост. 
Социалните компетентности са насочени към изграждане и поддържане на 
социални взаимоотношения. Микрополитическите компетентности обхващат 
способността за боравене с формална власт, както и умението на личността да 
въздейства на околните. На върха на пирамидата са професионалните 
компетентности. Възможността за управленско въздействие върху 
компетентностите нараства отдолу нагоре на пирамидалния модел [7, 8]. В 
тясна връзка с предприемаческите компетентности на специалистите са 
знанията и уменията по управление на проекти. В свое изследване Нарлев 
извежда концептуален модел на релацията „предприемаческо – проектно 
управление”. В съответствие с модела формирането и реализирането на 
проектното управление в предприемаческата организация е в зависимост от 
взаимодействието между организационни и личностни фактори [9]. В този 
процес ключова роля има ангажиментът на организацията по формиране и 
развитие на компетентности на кадрите, способстващи за инициирането и 
реализацията на предприемачески проекти. 

Друга група компетентности на кадрите в интелигентната организация 
формират необходимите знания и умения на специалистите, ангажирани с 

функции по управление на знанието. В интелигентната организация 
управлението на знанието присъства под различна форма в задълженията на 
кадрите. Паралелно с това в зависимост от големината и предмета на дейност 
на организацията се обособяват и изпълняват определени роли с оглед 
ефективното и ефикасното управление на знанието. Обобщавайки различни 
изследвания могат да се откроят експертни и ръководни позиции, свързани с 
управление на знанието, както и  позиции по ръководство и участие в 
интензивен по отношение фактора знание проект [3, 4, 10]. Част от 
компетентностите на експертните позиции по управление на знанията са 
специализираните знания и умения в областта на информационните 
технологии. Сред задълженията на специалистите по управление на знанията 
в организацията са: представяне по атрактивен начин на наличното знание в 
организацията; насърчаването на кадрите със специфично знание по даден 
проблем да го споделят с цел включване на тази специфична експертиза в 
базата знание в организацията; структуриране на знанието, съставяне на карти 
на знанието, интегриране на знанието в единна система,  документиране на 
историята при развитие на даден проект. Специалистите по управление на 
знанието трябва да притежават умения за: извличане на знание от експертите, 
които го притежават; преобразуване на знанието в структурирана форма; 
управление и усъвършенстване на организационната база знание. Ръководните 
функции на звено за управление на знанието изискват отговорност за 
системата за управление на знанието и за процесите: учене; проектиране, 
внедряване и мониторинг на базирана на знанието инфраструктура; 
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управление на връзките с външните източници на знание; обезпечаване на 
процесите по създаване, разпространение, съхранение и използване на знание; 
ръководство на процеса по разработване на стратегия за управление на 
знанието. Специфични компетентности се изискват от ръководителите на 
интензивни по отношение на знанието проекти. Тази роля изисква микс от 
психологически качества, умения по управление на проекти и управление на 
промяната и умения в областта на информационните технологии [3, 4, 11].  

 
1.2. Система за стимулиране на кадрите в интелигентната 

организация 
Системата за стимулиране на кадрите е показател за ценностите в 

организацията и определя поведението на кадрите [11]. Quinn, Anderson, 
Finkelstein препоръчват стимулите в интелигентната организация да 
насърчават създаването на знание, споделянето на знание, сътрудничеството 
между специалистите и ангажираността им със задачата [12]. Davenport, 
Prushak също подчертават ролята на финансовите и нефинансовите стимули за 
постигане на обмен на знание, съчетани с подходи за утвърждаване на 
организационна култура, благоприятстваща създаването и трансфера знание. 
Според учените в основата на ефективната система за стимулиране и 
възнаграждение на кадрите, е изучаването на мотивите за споделяне на знание 
между специалистите. Открояват се следните мотиви: (а) постигане на 
взаимодействие и взаимопомощ; (б) стремеж за увеличаване на собствената 
репутация и (в) склонност да се помага на другите [3].  В свое изследване 
Edvardsson пише, че за специалистите на интелектуалния труд са характерни: 
стремеж към независимост, необходимост от признание, силна идентификация 
с професията и чувство за самоуправление. Това поражда необходимост от 
микс от стимули като: обективни структури за заплащане; обективни бонуси 
или разпределение на печалбата; гъвкавост по отношение на работното време 
и място; участие в интересни инициативи; предоставяне на време за работа по 
свързани със знанието проекти [11]. Фокус в интелигентната организация е не 
само насърчаването на създаването и обмена на знание, а и неговото 
трансформиране в иновативни продукти, услуги и бизнес модели. 
Позовавайки се на изследването на Pinchot, G., Pinchtot, E. може да се направи 
извода, че утвърждаването на система за вътрешно предприемачество е 
предпоставка за разчупване на йерархичния модел на управление и формиране 
на организация, активираща интелигентността и предприемаческия талант на 
кадрите. В този смисъл системата за стимулиране следва да е съобразена с 
принципите: (а) подкрепа от ръководителите: приемане на идеите на 
служителите, разпознаване на сътрудниците, които предвижват напред 
реализацията на новите идеи, подкрепа на малките експериментаторски 
проекти и влагане на средства за тяхната реализация; (б) предоставяне на 
свобода на специалистите в избора на начин за изпълнение на работните 
задачи; (в) стимули за ангажимент в иновативно поведение; (г) поставяне на 
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задачи, представляващи предизвикателство за специалиста; (д) предоставяне 
на време за работа по иновативни проекти; (е) осигуряване на възможност 
специалистите да погледнат на проблемите от по-различна страна от тази, 
която те  виждат при изпълнение на преките си задължения [13]. 

 
1.3. Обучение и развитие на кадрите в интелигентната 

организация 
Ключов фактор за формиране на интелигентност на организацията е 

установяването на системи за развитие на интелигентността, преценката, 
способностите за сътрудничество и чувството за отговорност на 
специалистите [4]. Предпоставка за ефективно обучение и кадрово развитие е 
системата за оценка на уменията, която се фокусира върху въпросите: какви са 
настоящите умения на кадрите; как може да се оцени базата знание в 
организацията и как компетентностите трябва да се променят от позициите на 
стратегията. Процесите за кариерно развитие в интелигентната организация се 
фокусират върху задоволяване в голяма част на личните потребности на 
служителя от определени знания съчетано с развитие на компетентности на 
кадрите, които подпомагат подготовката на специалисти за бъдещи роли [14]. 
Анализът на изследвания за организационната интелигентност позволява да 
откроим някои специфики на обучението на кадрите в светлината на тази 
концепция (табл. 1) [9, 15, 16]. 

 
1.4. Динамика на кадрите в интелигентната организация 

В светлината на изследването на DeLong динамиката на кадрите се 
определя от факторите: (а) привличане на нови кадри в организацията; (б) 
пенсиониране на опитни специалисти; (в) задържане на кадри, които са в 
средата на своята кариера [14]. От позициите на организационната 
интелигентност могат да се откроят два ключови аспекта, породени от 
динамиката на кадри: (а) привличане на кадри, притежаващи предприемачески 
потенциал;  (б) приложение на подходи за съхраняване на знанието в 
организацията. Традиционните процедури за набор и подбор не винаги са 
ефективни при избор на специалисти, от които се очаква предприемаческо 
поведение. Това е породено от обстоятелството, че чрез тях се избират 
експерти, които се вписват в профила и в дейностите по развитие на фирмата 
и това ги определя като успешни служители [16]. Обобщавайки различни 
изследвания, могат да се откроят някои насоки за подбор на кадри с 
предприемачески характеристики и умения: съставяне на профили на 
компетентностите в съответствие с принципите на предприемачеството; 
приложение на техники за подбор на кандидати, позволяващи оценка на 
мотивацията и гъвкавостта при следване на утвърдени процедури; оценка на 
предишен опит на кандидата при изпълнение на креативни задачи; 
съблюдаване на ролята на иновативния екип, за който се търсят кадри, както и 
на отделните роли вътре в екипа; оценка на броя на компетентностите, 
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притежавани от кандидата и степента на владеене на всяко умение; подбор на 
кадри с умения за абстрактно и същевременно за прагматично мислене; подбор 
на кадри, работили през кариерния си път в различни организации и видове 
среда; подбор на екипи специалисти; съблюдаване на връзката 
„организационна култура – изисквания към новите кадри” [4, 9, 11, 14].  

 
Табл. 1. Специфики на обучението на кадрите в интелигентната организация  

 
Административен подход за 

обучение на кадрите 

Подход за обучение на кадрите в 

интелигентната организация 

Обучение на специалистите в 
съответствие с изискванията за 
тяхната позиция. 
 

Индивидуализиран подход за 
обучение. 
Подпомагане на специалистите в 
разпознаването на техния 
предприемачески потенциал и във 
формирането на умения за неговото 
развитие и най- пълно използване. 
Обучителни програми за 
подрастващи предприемачи и 
управленски кадри, съчетани с 
поемане на отговорност за проект, 
изискващ формиране на 
допълнителни компетентости. 

В рамките на този подход кадрите 
се разглеждат като обект на 
обучение 

В рамките на този подход кадрите 
са субект на обучение. 
Интерактивни форми на обучение. 
Обучение на екипи. 

За обучението и развитието на 
кадрите са отговорни 
ръководителят и обучителят.  

Предоставя се възможност 
специалистите сами да планират 
своето развитие. 

Поставя се акцент върху точното 
определяне на образователните 
потребности на специалистите. 

Водеща цел е непрекъснато 
развитие на компетентностите на 
кадрите. 

Обучителните курсове се 
провеждат в рамките на точно 
определен период от време и място. 

Създава се атмосфера на 
непрекъснато обучение и развитие.  
Акцентира се върху обмена на 
знание, самообучението и ученето 
през целия живот. 

Ясно разграничение между външни 
лектори и вътрешни обучители от 
организацията. 

Екип обучители, включващ колеги и 
външни експерти. Менторство от 
страна на опитен специалист, 
ръководител или консултант. 



724 

 

За формиране на интелигентност на организацията от решаващо значение 
е приложението на управленски подходи за съхраняване на знанието и 
предотвратяване на загубването на ключово знание в хода на развитието на 
организацията. В това отношение ценно знание дава изследването на DeLong, 
в което се открояват следните компоненти на стратегията за съхраняване на 
знание: (а) проектиране и приложение на системи за  оценка на уменията, при 
които акцент се поставя върху погледа над цялостното състояние и развитие 
на организацията; (б) планиране на приемствеността на кадрите и процеси за 
кариерно развитие. Процесът на кариерно развитие дава пътната карта за 
създаване на компетентности, които е необходимо да бъдат трансферирани 
към следващата генерация специалисти и ръководители; (в) утвърждаване на 
култура за съхранение на знание, в която ценности са доверието, споделянето 
на знание и индивидуалното развитие; (г) приложение на политика за 
задържане на по- възрастните и опитни специалисти в организацията [14]. В 
рамките на релацията „интелигентност – управление на човешките ресурси”, 
ръководителите, специалистите и култура следва да се разглеждат като 
своеобразни трансмитери на знание в хода на развитието. Това предполага 
разработването и приложението на управленски подходи, насочени към 
ефективно пренасяне на стратегически важно знание в контекста на жизнения 
цикъл на организацията.  

 
5. Заключение 

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

В практико-приложен план проведеното изследване откроява 
необходимост от действие в следните посоки: (а) формиране на 
компетентности на кадрите, които допринасят за креативност, иновативност 
готовност и способност за ангажимент в новаторски проекти. Ключови в това 
отношение са професионалната експертиза, способността за оценка и 
интерпретиране на информация, уменията за опериране в трудна ситуация, 
както и компетентностите за създаване, управление и усъвършенстване на база 
знания в организацията; (б) установяване на система за стимулиране, 
включваща стимули за обмен на знание, сътрудничество, работа в иновативни 
и интензивни по отношение знанието проекти; (в) обучение и развитие на 
кадрите, основано на индивидуализиран подход с акцент върху взаимното 
учене, обмена на знание и непрекъснатото развитие на компетентностите; (г) 
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приложение на управленски подходи по отношение динамиката на кадрите с 
оглед съхраняване на ключовото знание в хода на жизнения цикъл на 
организацията. Съвместното действие в откроените направления допринася за 
ангажирането, както на интелигентността на кадрите, така и на техния 
предприемачески потенциал и представлява стъпка по посока формиране на 
интелигентна организация. 
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Abstract. The outcomes presented are from research and analysis of productions and 
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1. Въведение 

Предприемачеството като особен вид човешка активност е един от 
основните двигатели за социалноикономическо развитие и икономически 
растеж, при това основан на иновации. Интересът към осъществяване на 
иновационна дейност в индустриалните предприятия се диктува от стремежа 
им към установяване на устойчиви конкурентни предимства.  

Успешната предприемаческа дейност резултира основно в три 
направления: предприемачеството може да доведе до повишаване 
производителността на дадена фирма (внедряване на иновативни технологии 
или организационно преструктуриране във фирмата); предприемачеството се 
свързва с навлизане, разширяване или създаване на нови пазари; 
предприемачеството „премахва” старите форми на производство чрез 
създаване на нови фирми, изместващи съществуващите. Тъкмо поради това 
предприемачеството е дейност, основаваща се на нови комбинации, 
осъществени чрез използване по различен начин на вече съществуващи в 
икономическата среда средства и методи на производство, работна сила и 
капитал [1]. Новите комбинации са продуктови, процесни, организационни и 
маркетингови иновации [2]. 

Целта на доклада е да представи резултати от проучване и изследване на 
иновациите като основа на предприемаческата дейност във фирми с дискретни 
производствени процеси на територията на Русенски регион. Изследвани са 
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общо 58 индустриални предприятия с прекъснати производствени процеси в 
сектор машиностроене, уредостроене, електропромишленост, производство на 
облекло, трикотаж, хранително-вкусова промишленост. 

 
2. Изложение 

2.1. Значимост на производствените и управленските иновации 

Производствените иновации водят до нови продукти, услуги или 
технологии в производствените процеси. Те се реализират в производствената 
дейност на фирмата. 

 Управленските иновации водят до нови методи на организация в 
работата на фирмата, т.е. това е реализиране, най-общо формулирано, на нов 
мениджмънт на стопанския субект. Безусловно управленските иновации са 
косвено свързани с производствената дейност на фирмата. 

В представените на фиг.1 резултати се вижда, че анкетираните са дали, 
макар и с малко, по-висока оценка по степен на важност на производствените 
иновации спрямо управленските. 

 

 
 

Фиг. 1. Степенуване по значимост на производствените и управлеските иновации 
 
Този резултат е реален и лесно обясним. При подготовка, разработване и 

оценяване на производствените иновации може да се експериментира и по-
бързо се достига до решение. По-трудно е да се повярва в управленските 
иновации.  
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В изследването производствените иновации са представени с четири 
компоненти (фиг. 1): технологии в инженерната дейност, производствени 
технологии, производствени системи и продуктови иновации. Очаквано бе 
като най-важен фактор да бъдат посочени продуктовите иновации, които са 
най-често посочвани от изследователите в областта на иновациите. 

В получената информация най-висока оценка е дадена на 
производствените технологии, следвани от технологиите в инженерната 
дейност. Това е добра характеристика на представените фирми, тъй като ако 
инженерно-технологичният персонал следи развитието на новите технологии 
в инженерната дейност и фирмата разполага с необходимото технологично 
оборудване може да се очакват добри резултати. При тези условия може да се 
създадат необходимите производствени системи и да се очакват добри 
резултати. При тези условия може да се създадат необходимите 
производствени системи и да се осигури усвояването на нови 
конкурентоспособни продукти. 

Известно е, че конкуренцията на промишлени продукти отдавна е излязла 
от рамките на една страна. Основата, на която се гради създаването на 
конкурентен продукт, технологията на инженерната дейност във фирмата 
следва да съответства на нивото на тази дейност във водещите фирми. За 
създаване, дори за усвояване на авангардни производствени технологии е 
необходимо прилагането на авангардни технологии в инженерната дейност, в 
нейното планиране и управление [3, 4]. 

Главната особеност на съвременните технологии в инженерната дейност 
е широкото използване на информационните технологии и комплексния 
подход при развитие на продуктовата и технологична иновация [5]. 

Информационните технологии и компютърните системи са неразделна 
част от съвременната индустрия CAD/CAM софтуера и на виртуалните 
тестови среди дадоха нова насока на индустрията, оказвайки най-силно 
влияние върху дизайна и времето за излизане на нов продукт на пазара. 

Управленските иновации са представени също с четири компонента на 
фиг.1: управленски технологии, административни процеси, организационни 
структури и организация на продажбите. Очаквано, най-голяма тежест се дава 
на организацията на продажбите, почти наравно са оценени организационните 
структури и управленските технологии. Административните процеси са 
зависими от твърде много нормативни документи, чието спазване е 
задължително и възможностите за иновативни решения в тази област са силно 
ограничени. 

Като правило управленските иновации във фирмите зависят съществено 
от сложността и динамиката на средата, в която те работят. 

На въпроса «Разполагате ли с необходимото софтуерно осигуряване на 
проектантската и управленска дейност» отговорите са насърчителни. Повече 
от половината, т.е. 53.8% отговарят, че имат необходимото софтуерно 
осигуряване; 38.5% имат само частично осигуряване и само 7.7% отговарят 
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отрицателно. Не може да се приеме за достатъчно осигуряването на всички 
анкетирани фирми, но при тези обстоятелства следва да се увеличат темповете 
на обновяване на знанията и ползвания софтуер. 

На въпроса «Има ли достатъчно специалисти на пазара на труда по 
видове иновации», по-добро е осигуряването за управленски иновации, но 
повече са отрицателните отговори, както за производствените иновации 
(71.4%), така и за управленските (58.2%). 

Специално внимание следва да се отдели на подготовката на 
специалисти в областта на производствените системи. Независимо, че 
количеството на обучаваните студенти в областта на организацията и 
управлението се увеличава твърде интензивно през последните години само 
48,8% от индустриалните фирми считат, че са осигурени с подготвени 
специалисти за тази дейност. 

Поради резкия спад на индустриалното производство в страната ни през 
последните години и бързото развитие на други начини на получаване на 
доходи се създава обществено мнение, че икономиката ни може да се развива 
без техническа интелигенция, дори без техническа грамотност на 
подрастващото поколение. Пазарът на труда безусловно мотивираше такова 
поведение у младите хора, но да се приема тази ситуация за основа на 
стратегията за развитие на образователната система е твърде лошо за бъдещето 
на страната ни. 

За оценяване връзката между творческите личности, които генерират 
нови идеи, екипите от експерти за технически решения на предлаганите идеи 
и предприемачите, поемащи риска за организиране на иновационен процес 
като вътрешно предприемачество за обновяване на фирмата и осигуряване на 
производствена система, която да реализира производството са формулирани 
четири въпроса. Значимостта на посочените фактори според отговорите на 
анкетираните са представени на фиг. 2. 

 
 

Фиг. 2.  Значимост на факторите за осъществяване на иновации 
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Разликата в получените оценки на отделните въпроси не е голяма, но все 
пак на първо място по значимост са посочени талантливите личности, които 
генерират идеи. С еднаква оценка са екипите от експерти за разработване на 
конструктивна и технологична документация (технически решения) и 
наличието на индустриална производствена система. Ролята на 
предприемачите не е подценена, но все пак е получила незначително по-ниска 
оценка. Може да се счита, че щом има оригинални идеи и възможности за 
техническа реализация може да се очаква и създаване на необходимата 
организация.  

 

2.2.Степенуване на личностните качества на предприемача 

За оценяване на личностните качества на предприемача е подготвена 
таблица с дефинирани качества, като обобщение от ползваните литературни 
източници [6, 7, 8]. 

Резултатите са обобщени на фиг. 3. За посочените дванадесет качества на 
предприемача са получени оценки, които са в доста широк диапазон. 

Като най-важен фактор от показателите за личностни качества на 
предприемача е посочено инициативност.  

Следва една група от показатели: настойчивост, уравновесеност, 
трудолюбие, амбициозност, рационалност, твърд характер. Според Ст. Джобс 
[9] половината от онова, което отличава успешните предприемачи от 
неуспешните е упоритостта (настойчивостта). 

Втората група е с по-ниски оценки: склонност към риск и недоверчивост. 
Независимо, че рискът съпътства всяка предприемаческа инициатива, а може 
би поради това склонността към риск не се оценява високо като показател за 
качество на предприемачите. 

Третата група е с най-ниски оценки: недоверчивост, авторитарност, 
агресивност. Очевидно голяма част от респондентите при събеседване намират 
гореизброените личностни качества за по-скоро несъвместими с 
предприемаческата дейност.  

В хода на проведеното анкетиране, при допитване част от респондентите 
споделиха, че считат за неуместна предложената в анкетната карта 
диференциация на личностните качества на предприемача, тъй като по тяхно 
мнение това са «вродени качества».  

Останалите респонденти не отразиха специални коментари при 
представяне на отговори по тази група въпроси; те не отричат предложените 
за класифициране личностни качества, но и не споделят онзи набор от качества 
и способности, които са носители на успех. 
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Фиг. 3. Степенуване на личностните качества на предприемача 
 
Най-ниски оценки са дадени за авторитарност и агресивност, което може 

да се приеме като показател за висока култура и толерантност на анкетираните. 
 

2.3. Използвано знание за иновативна дейност 

Разглежданите показатели за качества на предприемача са оценени 
правилно, но освен инициативност, амбициозност и трудолюбие за иновативна 
дейност са необходими знания и талант.  

В анкетната карта са приети три основни вида знание:базирано на научни 
резултати; базирано на опита и материализирано знание. В тези три основни 
групи са посочени и някои подгрупи, като най-подробно са диференцирани 
знанията, базирани на научни резултати. 

Сравняването на тези основни групи  показва, че анкетираните са дали 
най-висока оценка на знанието базирано на опита, следвано от знанието, 
базирано на научни резултати и сравнително ниска оценка е дадена на 
материализираното знание (фиг. 4) 
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Знанието, базирано на опита в анкетната карта е разделено на четири 
подгрупи. От тях най-високо са оценени използването на резултати от 
предишни решения и натрупания опит при изпълнение на проектантска и 
производствена дейности. Следва усвояване на новости чрез технологичен 
трансфер и най-ниска оценка получава използването на принципи, прилагани 
в други области. 

Като база за иновационна дейност, осигуряваща вътрешното 
предприемачество, посочената градация може да се приеме за логично 
отражение на реалните задачи. Всяка фирма следва да цени опита на 
проектанти и изявени личности.  
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Фиг. 4. Използвано знание за иновативна дейност 
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Не са пренебрегнати възможностите за технологичен трансфер при 
разработване и усвояване на нови продукти, технологични процеси и 
управленски решения. 

Не следва обаче, да се подценяват възможностите за използване на 
принципи, прилагани в други области на производствената дейност. 
Пренасянето на идеи, интегрирането на различни производствени дейности 
често води до значими, дори неочаквани резултати. 

Знанието, базирано на научни резултати е разделено на три подгрупи: 
методично обучение, повишаване на квалификацията, провеждане на научни 
изследвания. 

За условията на вътрешно предприемачество категорично най-висока 
оценка получава повишаването на квалификацията – при това чрез методично, 
непрекъснато самообучение, като не се подценява и епизодичното обучение 
според решаваните в дадения период от време задачи. Участието в курсове за 
обучение не получи висока оценка, независимо от формата на обучение. 

Не се подценява методичното обучение в образователната система, но е 
поставено след повишаване на квалификацията. 

На последно място е поставено провеждането на научни изследвания. 
От трите основни групи знания на последно място е поставено 

материализираното знание, като от посочените подгрупи твърде ниска оценка 
е дадена на мехатрониката. Най-високо е оценена групата на 
материализираното знание в областта на електрониката. Широкото прилагане 
на продуктите на електрониката и тяхното съчетаване с механичните 
устройства се разраства с изключително бързи темпове и води до създаване на 
изключително иновативни продукти, променящи навиците на потребителите и 
дори налагащи нови потребителски навици. 

 
3. Изводи 

1. При сравняване на производствените и управленските иновации с 
предимство са посочени производствените иновации, което не противоречи на 
резултатите, публикувани от редица известни изследователи в тази област. 

2. При сравняване на видовете производствени иновации: нови 
технологии в инженерната дейност, производствени технологии, 
производствени системи и продуктови иновации с предимство са посочени 
производствените технологии и новите технологии в инженерната дейност. 

3. При оценяване на видовете управленски иновации: управленски 
технологии, административни процеси, организационни структури и 
организация на продажбите с предимство е посочена организацията на 
продажбите. 

4. Очаквано за създаването на иновации на първо място по значимост от 
експерти, специалисти и предприемачи са посочени творчески личности, 
които да генерират нови идеи. 
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5. За най-важен фактор от показателите за личностни качества на 
предприемача е посочено инициативност, но тук следва да се добави и 
упоритост, настойчивост. 

6. От трите вида знания: базирано на научните резултати, опита и 
материализираното знание най-висока оценка е дадена на знанието, базирано 
на опита и в частност знанието, получено в резултат от предишни решения във 
фирмата. 
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Abstract. The encouragement and advancement of present and future entrepreneurs (mostly 
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1. Въведение 

Всички европейски страни, в т.ч. и България, се нуждаят от засилване на 
предприемаческия дух сред младите хора, да се окуражава създаването на 
собствен бизнес и да се стабилизира институционалната и културната среда за 
иновации и ръст на малките и средните предприятия (МСП). Като цяло 
конкурентоспособността на българските МСП все още се гради на основата на 
рутинни иновации и профилът на иновативните предприятия е ниско 
технологичен. Развитието на предприемачески дух в съвременното общество 
е поставено като водеща тема, която има научна, медийна и обществена 
подкрепа.  

Новото поколение млади хора, родени в края на 80-е и 90-е години, искат, 
очакват и действат, разполагат с неограничен достъп до информация, боравят 
с лекота с новите технологии. Те са инициативни и не се страхуват от риска и 
от провала, защото са убедени, че това не е краят, а само още един натрупан 
опит по пътя към развитието и успеха [1]. След членството на България в ЕС 
възможностите за стартиране на бизнес стават все повече и все по-достъпни, 
като се насърчава именно предприемаческият дух на българите. Пътят от 
идеята за бизнес на една стартираща фирма до реализацията на успешна услуга 
или продукт зависи от множество фактори, сред които са качествено 
разработеният бизнес план, достъпът до начален капитал, възможностите за 
наемане на офис и ползване на инфраструктура от доставчици на най-
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необходимите услуги, административни пречки или облекчения, наличие на 
„база“ с добри примери и други.  

Обект на изследване в доклада са млади хора с образователно- 
квалификационна степен бакалавър по икономика и тяхната готовност да 
започнат собствен бизнес. 

Предмет на изследване са възможностите, които създават условия за 
предприемаческа активност и перспективите за развитие на младите хора в 
България. 

Изследователската теза в доклада е, че адекватното използване и 
прилагане на добри практики и механизми за предприемачество от младите 
хора е условие за успешна реализация и бъдещо развитие, а оттам и 
осигуряване на конкурентоспособност на българската икономика. 

На ниво Европейски съюз на феномена “предприемачество” също се 
възлагат големи очаквания за справяне с кризата. Политиките за стимулиране 
на растежа, заетостта и конкурентоспособността са ключови за успеха както 
на стратегията „Европа 2020”, така и на Националната програма за развитие 
„България 2020“. Основната цел на стратегията е: преодоляване на кризисните 
състояния, създаване на повече и качествени работни места и подобряване на 
жизненото равнище. В нея се утвърждава, че Европа е в състояние да осигури 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като намери пътя към 
създаването на нови работни места, но всичко това зависи от преодоляването 
на най-неотложното предизвикателство – излизането от сегашната криза. В 
дългосрочна перспектива разработването на различни национални планове за 
социално и икономическо развитие, повишаване качеството на образованието 
и науката, ученето през целия живот и други имат съществено значение за 
стимулиране на предприемачеството. 
 

2. За предприемачеството в България 
За понятията предприемачески дух и предприемаческа екосистема в 

България се говори активно, но едва в последните години се наблюдава 
раздвижване с открояването на ярки примери и добри практики. 
Предприемачеството се описва като способност и желание за развиване, 
организиране и управление на бизнес начинание, като се поемат всички 
рискове с цел постигането на печалба. Най-често срещаният пример за 
предприемачество е започването на нов бизнес, като това е и един от митовете, 
че то се отнася само до създаването на нов бизнес или разширяване на 
съществуващ. Предприемачеството е по-скоро начин на мислене и поведение, 
свързан с идентифициране на възможности, създаване на екип, намиране на 
ресурси, поемане на риск, позитивно мислене и изграждане на нещо за 
бъдещето. Предприемаческият дух се характеризира с иновации и поемане на 
рискове и е съществена част от способността на една нация да преуспява във 
вечно променящия се и силно конкурентен световен пазар.  
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Проблемите на предприемачеството са разработени подробно в две 
национални стратегии за насърчаване на развитието на МСП, Национална 
стратегическа референтна рамка на България, Националната стратегия за 
учене през целия живот, Националната програма за реформи 2011-2015 г., 
Националната програма за развитие „България 2020” и др. Във всяка от тези 
програми са предвидени редица промени, насоки и мерки, които да насочат 
развитието на предприемаческата активност предимно у младите хора, 
жените, малцинствени групи и други. Също са очертани проблемите и 
заплахите, които са пречка за постигане на посочената цел, като е „начертан“ 
пътят за действие към положителните промени.  

Предприемаческата активност и новостартиралите фирми по данни на 
НСИ за 2014 г. е с 1,7% повече в сравнение с 2013 г., като е отчетен и ръст на 
инвестициите за същата година. Профилът на предприемачите търпи развитие, 
като по данни от изследването „Предприемачество и частен бизнес в 
България“ [2] през 2011 г. предприемачите се разпределят по възраст, както 
следва: до 30 г. ― 5%; от 31 до 40 г. ― 25%; от 41 до 50 г. ― 33%; от 51 до 60 
г. ― 28%; над 60 г. ― 9%. През периода от 1997 до 2011 г. се наблюдава 
устойчива тенденция на застаряване (относителният дял на предприемачите на 
възраст до 30 г. намалява от 13% на 5%; в интервала 31–40 г. ― от 35% на 25%; 
в интервала 41–50 г. е налице относителна устойчивост (35-35%); в интервала 
51–60 г. делът нараства от 14% на 28%; при тези над 60 г. ― от 3 на 9%.) 
Младите хора до 40г, които реализират предприемаческа активност, 
значително намалява. В изследването е направена самооценка от страна на 
предприемачите относно тяхното материално положение (таблица 1). 
Резултатите сочат, че над 50% от анкетираните са добре осигурени материално 
и рядко се лишават от важни неща. Това може да се посочи като предпоставка 
и силен мотив за започването на бизнес. 

 
Таблица 1. Самооценка на предприемачите за материалното им положение  

Как оценявате собственото си материално положение? 1997 2004 2011 
в % от отговорилите 

Не се лишавам от нищо важно в ежедневието си 34  34 36 
Рядко се налага (да се лишавам от важни неща) 39 38 38 
Често се налага (да се лишавам от важни неща) 22 23 22 
Постоянно се лишавам — дори от елементарни неща 5 5 4 
Общо 100 100 100 
Източник: Предприемачество и частен бизнес в България (2011) 

 
Индексът на обороти в услугите за последното тримесечие на 2015 г. по 

данни на НСИ показва ръст от 7,3% в сравнение със същото тримесечие на 
предходната година. С 2,6 % са се увеличили оборотите в хотелиерството и 
ресторантьорството, като увеличение се наблюдава в индексите на оборота на 
вътрешния пазар в промишлеността по предварителни данни на НСИ за януари 
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2016 г. Увеличението в оборотите и самооценката на предприемачите за 
материалното им положение е положителна тенденция, която очертава и 
желанието на младите хора за предприемаческа активност. 

Появата на инструментите за финансиране на стартиращи технологични 
предприятия се очертава като катализатор на предприемаческата екосистема в 
България. През последните години са стартирали множество компании, които 
разработват продукти за глобална аудитория. Но това е само началото и както 
казва Брад Фелд (успешен инвеститор в технологични компании в САЩ) в 
една от своите книги, за да се гради добре функционираща предприемаческа 
екосистема, всеки ден трябва да имаме визията за това какво трябва да правим 
през следващите 20 години. 

Преобладаващото мнение е, че от средата на 2010 г. бизнес климатът в 
страната се подобрява и икономиката се активизира, макар и неравномерно, 
което дава надежди, че България започва да излиза от кризата [3]. В пресата и 
официалните източници все по-често се появяват обнадеждаващи 
статистически данни и макроикономически анализи. Основна причина за това 
е протичащото възстановяване на Западна Европа, което се отразява и на 
българския износ към тези страни. 
 

3. Проучване на предприемаческата активност 

3.1.Методически положения 

Неясните регулации, както и ограниченията, които оказват върху бизнеса, 
са едни от основните врагове на предприемачеството по принцип. В България 
пречка за развитието на тази среда е и липсата на кадри, както и на изградено 
предприемаческо мислене. Необходими са положителни примери, за да се 
подобри имиджът на предприемача в страната, както и за да се изгради у 
младите хора идея за възможностите, които предприемачеството предлага. 

Настоящата икономическа и финансова криза още повече извежда на 
преден план ключовото значение на предприемаческата дейност и дребния 
бизнес, от които се очаква да изпълнят ролята си на двигател на съживяването 
на икономиката и обществото като цяло, включително на тяхното след 
кризисно развитие. Световната стопанска история дава множество примери 
как желанието на хората да създават и управляват собствен бизнес, поемайки 
определен риск, е основна движеща сила на съживяването на икономиките 
след рецесии и кризи. Днешната криза поставя предприемаческата култура, 
усет и поведение на човечеството пред подобни предизвикателства, но в нов, 
по-сложен и специфичен контекст. 

Изследването на перспективите за предприемачество е проведено със 
студенти с образователно-квалификационна степен бакалавър от 
икономически специалности. Разработването на методическите положения се 
основава на процесния подход, т.е. обхващане в единство на ключовите 
условия и процеси, обуславящи тенденция към предприемаческа активност, и 
на диагностичен анализ на състоянието им. За проучване на мотивацията за 
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предприемачество на младите хора е подходящо да се използва диагностичен 
анализ за установяване на настоящото (текущо) състояние в обществото. В 
исторически план ретроспективният анализ е подходящо да се използва за 
установяване на наслагване в действията и проблемните полета за 
допълнителна подкрепа на изводите за текущото състояние. Вследствие 
направеното практическо изследване и изведените заключения и 
аргументирани препоръки за последователното им решаване в бъдещето ще се 
направи прогностичен анализ.  

В изследването е използван методът на анкетиране, основан на 
разработена анкетна карта и насочен към проучване на ключови компоненти, 
отразяващи мотивацията на младите хора за стартиране на предприемачество. 
Анкетирането обхваща целево подбрана извадка от млади икономисти, 
отговаряща на изискванията за представителност и достоверност. Използван е 
методът на експертната оценка, направена от автора на изследването, като се 
основава на анкетната карта и резултатите от нея, и статистически методи за 
обработка на получените резултати. 

 
3.2. Емпирично проучване 

Проведените проучвания в сферата на предприемачеството дават 
възможност за получаване на реална представа за проблемите, с които се 
сблъскват българските предприемачи. Негативното влияние на кризата може 
да бъде обобщено в няколко основни направления: 

 Въпреки наложения „мит“ за лесно и бързо кредитиране на бизнеса, 
все още се наблюдава консервативна политика на банковия сектор, 
изразяваща се в силно затруднен достъп до кредитиране и повишаване 
на лихвите по съществуващи кредити. Много български 
предприемачи са неспособни да изпълняват своите задължения, 
защото търговските банки отказват да им отпускат кредити. 

 Свиване на пазарите в следствие на кризата. В условията на криза 
предприемачите се борят за каквито и да е поръчки, като в някои от 
случаите е възможно да се работи на загуба [4]. Това се прави с цел 
генериране на приходи, с които да се изплащат заплати, да се покриват 
кредити и т.н., а и с цел да не се губи създадена добра репутация. 

 Наличие на несигурност на средата и неясни перспективи за 
положително развитие на икономиката. 

 Липса на квалифицирана работна ръка, като множество компетентни 
кадри търсят реализация в други страни (т.нар. „изтичане на мозъци“, 
което е пречка за бизнеса и икономиката на България). 

Наред с изброените трудности пред предприемачите, когато обект на 
изследване са млади хора, съществуват редица други пречки за 
предприемаческа активност: 

 Липса на трудов стаж и опит на младите хора, неподготвеност за 
практически действия; 
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 Липса на специализирани курсове по предприемачество в 
университета; 

 Неяснота за възможностите и начините за стартиране на бизнес, като 
се наблюдават проблеми и слабости в разработването на бизнес план; 

 Трудност при кредитиране, като банковите институции и 
предлаганите кредитни продукти изискват история на фирмата и 
положителен финансов резултат; 

 Липса на смелост и положителни примери в обществото за постигнат 
успех на млади предприемачи, което намалява равнището на 
мотивация; 

 Трудност при намирането на подкрепа от страна на университета и 
липса на център по предприемачество. 

Резултатите от проучването сочат, че над 50% от анкетираните имат 
желание и мотивация да започнат бизнес, като имат ясна визия и перспективи 
за бъдещето, но срещат редица трудности в реализация на своите бизнес идеи. 
Основните предизвикателства пред младите предприемачи са свързани с 
необходимостта от кредитиране (67%), настоящата икономическа криза и 
последствията от нея (71%), като младите хора се чувстват несигурни и поради 
липсата на опит и трудов стаж (65%).  

Паралелно с предизвикателствата те виждат предимства в създаването на 
собствена компания, като свързват младостта си с наличието на смелост, 
множество възможности и гъвкавост спрямо бързо променящия се световен 
пазар, креативни идеи и очаквания за висока доходност от тяхната реализация. 
Анкетираните на възраст до 40 г. (88%) искат да бъдат самостоятелни във 
взимането на решения, като не се „виждат“ служители във фирма с фиксирано 
работно време. Те се стремят да бъдат самонаети и всичките им усилия в 
работата и „плодовете“ от техния труд да остават за тяхно лично ползване и 
облагодетелстване.  

Анкетираните бъдещи предприемачи търсят да наемат предимно млади 
служители, като ценят силната мотивация, креативност и способности на 
техните връстници, които нямат опит и трудов стаж (което е основна пречка 
при заопчването на работа във фирмите), но са заредени с енергия, знания и 
желание да се доказват. 

На следващите фигури е представено разпределението на анкетираните 
относно ключови въпроси, поставени в изследването на предприемаческата 
активност на младите хора. В доклада ще бъдат представени накратко 
резултатите от проучването с цел спазване на изискването за обем на доклада.  
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Фиг. 1. Мотивация за предприемачество Фиг. 2. Очаквани проблеми 
 

 
 

Фиг. 3. Разпределение по възраст  Фиг. 4. Очакван месечен доход 
 

 
 

Фиг. 5. Предимства на предприемачеството 
Източник: Данни от изследването и собствени изчисления с SPSS.19 

 

4. Заключение 

Икономическата криза в България засегна почти всички стопански 
единици и икономически сектори в страната, като свиването на пазарите 
повлия негативно на бизнеса и предприемаческата активност. Наред с това, 
кризата създава и много възможности, от които хората с предприемачески 
потенциал могат да се възползват, като е необходимо държавата да създаде 
условия за повишаване на предприемаческата активност и да подпомага 
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предприятията – особено тези, създаващи по-висока добавена стойност. 
Целенасоченото насърчаване и подпомагане на настоящите и бъдещите 
предприемачи (най-вече младите хора) е основен механизъм за съживяването 
на българската икономика и за поставянето на основите на нейното след 
кризисно развитие. Подценяването на иновациите и необходимите 
компетенции у предприемачите и мениджърите несъмнено ще забавят 
излизането на България от кризата [5]. Нещо повече, ще бъде пропусната 
възможността за полагането на здрави основи на успешното и устойчиво 
конкурентно след кризисно развитие, основно защото не се залага на 
идентифицирането на новите, интелигентни след кризисни предприемачи 
Особено остро се чувства липсата на стратегия и подкрепа за 
“интелигентните” бъдещи предприемачи сред студентите с потенциал от 
техническите и икономическите (бизнес) университети. Именно те биха могли 
да бъдат двигателят за развитие, съчетавайки технически и бизнес знания, 
склонност към поемане на риск, избягване на грешките и формулиране на 
съответните поуки от настоящата криза. 
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Abstract. The market for functional dairy products is specific and dynamic sector, oriented 
constantly expanding range of innovative natural products in order to fully satisfy the 
constantly increasing health demands of consumers. Developed a new bio fermented milk 
product with high biological value based on live microbial cells (kefir) and added prebiotic - 
lactulose. The inclusion of biologically active additives in the process of fermentation of kefir 
ensures stable growth and development of the lactic acid micro-organisms by increasing the 
nutritional value and keeps the organoleptic and sensory performance of the final product 
during the period of storage. 
Keywords: functional dairy products, bio fermented milk (kefir), lactulose. 

 
1. Въведение 

Иновациите в производството на функционални млечни продукти се 
основават на качествено нов подход при формулиране на състава на 
функционалните храни и прилагане на съвременни технологии, които 
повишават ефективността на производствените процеси и осигуряват 
създаване на качествени и конкурентноспособни нови продукти.  
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 "Здравословните" продукти са популярни от дълго време, но смисълът, 
който потребителите влагат в тази концепция, варира от година на година. 
Първоначално определението за "здравословно" означава "без мазнини", а 
след това придобива смисъла "укрепващи" (съдържащи калций, минерали и ω-
3 мастни киселини), а напоследък се изпълни с нов смисъл. Днес 
"здравословните" храни са продукти с намалено съдържание на лактоза и по-
високо съдържание на протеини. Това показва, че целите се променят 
непрекъснато и се адаптират към актуалните тенденции и начин на живот [1]. 

 Повишеното внимание към здравословното хранене в последните години 
стимулира производството и потреблението на функционални продукти, които 
се възприемат като неотменна част и логично продължение на съвременния 
начин на живот. Редовното включване на функционални продукти в дневното 
меню постепенно се превръща в неотменен навик при хората, водещи 
здравословен начин на живот [2]. 

Днес на пазара съществуват повече от 300 000 наименования на 
функционални  хранителни продукти. В Япония това е почти 50%, а в Европа 
и САЩ – около 25% от всички хранителни продукти на пазара. Според 
мнението на редица учени, в недалечно бъдеще именно функционалните 
продукти ще изменят общата структура на хранене и ще намалят чувствително 
пазара на лекарствени препарати [3]. 

Понастоящем, една от най-актуалните тенденции на пазара на млечни 
продукти е създаването на храни от ново поколение - така наречените 
обогатени хранителни продукти, свързани с недостатъчната обезпеченост на 
населението с жизнено важни нутриенти - минерални вещества, 
аминокиселини, хранителни фибри и др.  

Към тях се отнасят храни, запазващи и подобряващи здравето и 
намаляващи риска от развитие на заболявания [4]. Производителите са 
мотивирани от постоянно нарастващия брой потребители на здравословни 
храни за производството на все по-разнообразни продукти, обогатени с 
полезни елементи. 

Ферментиралите млечни продукти, обогатени с пробиотични, 
пребиотични компоненти и биологично активни вещества (омега-3, 
полиненаситени мастни киселини и др.) в качеството си на иновативни 
продукти предизвикват особен интерес. Синергичното взаимодействие между 
различните биологично активни компоненти води до увеличаване на 
ефективността на всеки от тях поотделно и върху биологичната стойност на 
крайния продукт.  

Кефирът е един от най-полезните киселомлечни продукти за деца и 
възрастни. Той притежава всички полезни свойства на киселомлечните 
напитки и се отнася към диетичните продукти.  

Той обезпечава потребностите на организма от пълноценен калций, 
необходим за дейността на нервната, костната и сърдечно-съдова системи.  
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В кефира калцият се намира в оптимално съотношение с фосфора и с 
други елементи, което способства за по-доброто му усвояване, а също така е 
надежден източник на множество полезни бактерии [5].  

Включването на пребиотик към кефира, увеличава многократно ползата 
му за организма. Пребиотиците не се променят в широк температурен и рН 
диапазон, остават устойчиви на действието на храносмилателните ензими и 
достигат практически непроменени до дебелото черво, като подобряват 
чревната перисталтика и осигуряват благоприятни условия за развитие на 
полезната микрофлора [6].  

В технологично отношение напоследък лактулозата се счита за най-
перспективното вещество, селективно стимулиращо растежа и развитието на 
бифидо и лактобактериите.  

Лактулозата е синтетичен пребиотик, дизахарид, образуван от 
монозахаридите фруктоза и галактоза свързани чрез β(1→4) гликозидна 
връзка, получен при изомеризация на млечната захар – лактоза.  

Благодарение на своите бифидогенни свойства, лактулозата се използва 
широко в производството на функционални млечни продукти. В качеството си 
на пребиотик, тя максимално запазва първоначалното количество 
млечнокисели бактерии и способства за естествения им прираст в човешкия 
организъм, инхибира патогенните микроорганизми, нормализира 
храносмилането, намалява нивата холестерол в кръвта, увеличава 
смилаемостта на витамини и минерали.  

Целта на настоящото изследване е разработване на биоферментирал 
млечен продукт с повишена биологична стойност на базата на живи 
микробиални клетки (кефир) и добавен пребиотик - лактулоза, който 
съхранява и стимулира тяхната жизнеспособност.  

Кефирът, включващ в състава си няколко микробиални групи 
(Lactobacillus, Lactococcus, оцетно кисели бактерии и дрожди) представлява  
уникален консорциум от микроорганизми и ползите от неговата консумацията 
са многобройни [7].  

За получаване на ферментирали млечнокисели продукти с висока 
потребителска стойност е необходимо моделиране на вкусовите 
характеристики с цел максимално приближаване до желаните органолептични 
свойства [8].  

В световната практика съществуват основни методи за формиране на 
сензорните характеристики на млечни продукти – добавяне на различни 
закваски, пребиотици, изменение на условията на ферментация, регулиране на 
технологичните процеси и др. 

Проведеният експеримент включва проследяване жизнеспособността на 
микробиалните групи на кефира в процеса на съхранение без и в присъствието 
на 3% лактулоза. 
 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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2. Методология и анализи 

Биотехнологичен подход - Микрофлората на кефира представлява 
микстура от лактозо ферментиращи млечнокисели бактерии - Lactobacillus (L. 

casei, L. brevis, L.acidophilus, L. kefiri), Leuconostoc (Leu. mesenteroides и 

Leu.mesenteroides subsp.dextranicum), Lactococcus (Lactococcus lactis, 

Lactococcus lactis subsp. cremoris) и дрожди (Kluyveromyces lactis, 

Kluyveromyces marxianus, Torula kefiri, Torulaspora delbrueckii, Saccharomyces 

cerevisiae).  

Като среда за протичане на ферментацията е използвано козе мляко. 
Суровото козе мляко преминава процес на пастьоризация при 85°С за 15 
минути и след това се охлажда до температура на ферментация (25°С). 

В качеството на пребиотик е използван 87% лактулозен сироп. 
Натуралната стартерна култура от кефирни зърна, предварително се 

активира в стерилно обезмаслено мляко при 25°С в продължение на 24 часа, 
филтрува се за отстраняване на коагулиралото мляко и се промива със 
стерилна вода.  

Активираните кефирни зърна се инокулират в пастьоризирано козе мляко 
и се инкубират статично при 25°С в продължение до 24 часа до получаване на  
ферментирал продукт (кефир).  
 Определяне на общ брой микроорганизми от различните бактериални 

групи. Извършено е диференцирано изследване за всяка една от групите 
бактерии и дрожди, участващи в смесената стартерна култура.  

За подготовка на микробиологичните изследвания на пробите е 
използвана 1% - тна триптонова вода и метода на повърхностно посяване на 
микроорганизми. Култивирането на Lactobacillus е проведено върху MRS 
среда (рН 6.5 ± 0.2) при температура на инкубиране от 37 - 42 °С в  
продължение на 48-72 часа, като количеството им се отчита чрез повърхностно 
изброяване на колониите и преизчисляване към 1 мл инкубиран материал.  

Култивирането на Lactococcus е извършено върху M17 среда (рН 7.2 ± 
0.2) при температура на инкубиране от 37° С в продължение на 48 часа. 
Дрождите са култивирани на среда Сабуро (рН 7.0 ± 0.2) при 28 - 30° С в 
продължение на 24-48 часа.   
 

3. Експериментални резултати  

На фигури 1 и 2 са представени резултатите от проследяване 
жизнеспособността  на микробиалните групи на кефира в течение на 21 дни 
във два варианта – без лактулоза и с добавена лактулоза (3%). 
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Фиг. 1. Проследяване жизнеспособността на микробиалните групи на кефира без 
лактулоза при съхранение 
 

 
 

Фиг. 2. Проследяване жизнеспособността на микробиалните групи на кефира с 
добавена 3% лактулоза при съхранение 

 
Резултатите показват, че добавянето на 3% лактулоза оказва положително 

влияние върху броя на лактобацилите и стрептококите по време на 
ферментация и съхранение. В групата на дрождите и в двата варианта не се 
наблюдават съществени промени, което показва, че те не се повлияват от 
включването на пребиотика към растежната среда.  
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От представените данни е видно, че разликата в броя на млечнокиселите 
бактерии при двата варианта в първия ден след завършване на 
ферментационния процес е 1 log единица. Добавянето на 3% лактулоза оказва 
благоприятно въздействие върху растежа на бактериите и по време на 
съхранение на продукта до 14-тия ден, където количественото им измерение 
остава непроменено при пръчковидните и с лек спад до 0.6 log при 
стрептококите. По-съществен спад в броя на млечнокиселите бактерии е 
установен между 14 и 21ден - 1 log единица при лактобацилите и 1.5 log при 
стрептококите. 

Получените експериментални резултати ни дават основание да обобщим, 
че пребиотикът лактулоза повлиява положително върху растежа на 
млечнокиселите бактерии на всеки един етап от тяхното развитие – от 
началото на ферментационния процес до 21 ден на съхранение. Най-добър 
ефект има при лактобацилната група в кефира, където преживяемостта им се 
запазва два пъти по-висока в сравнение с контролния вариант без включена 
лактулоза.  

Лактулозата като пребиотичен компонент, подобрява качеството на 
ферментиралия млечен продукт с типичните за него пробиотични ко-култури. 
Добавеният пребиотик към кефира допринася за максимално запазване на 
вкусово-ароматните качества и добрата органолептична възприемчивост на 
крайния ферментирал продукт по време на целия срок на съхранение. 
 

4. Заключение 

Включването на биологично активна добавка – лактулоза в процеса на 
ферментация на млечнокисел продукт (кефир) обезпечава стабилен растеж и 
развитие на млечнокиселите микроорганизми като повишава хранителната 
ценност и запазва органолептичните и вкусови показатели на крайния продукт 
в периода на съхранение. Използваните иновативни подходи допринасят за 
създаване на изцяло натурален функционален продукт, конкурентноспособен 
на пазара и с висок здравословен потенциал.  
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Abstract. Dietary nutrition is a fundamental moment in the complex treatment of patients in 
stationary conditions. Necessary to use a wide range of food products to be available year 
round, and so as not to be influenced by the seasons and their storage happens under normal 
conditionsThe aim of the study is to trace the radioprotektive effect of two types of specialized 
meat foods (from Buffalo and Turkey meat) on experimental animals-mice in external 
irradiation with relatively low doses of radiation  to forecasting the effect and cost-
effectiveness of using them in patients undergoing treatment with radiotherapy. Altitudinal 
changes in body mass of test specimens at different diets. The comparative research between 
the two supplements give precedence to the add-in from Buffalo meat, both in terms of the 
percentage recovery of the weight which gives us reason to recommend it for use in 
specialized nutrition for patients in recovery period after radiation therapy.  
Keywords: freeze dried foods, buffalo meat, turkey meat, specialized nutrition, enzyme 
tenderness. 

 
1. Въведение 

В съвременния свят в резултат на стресa и неправилния режим на хранене 
се отчита висок темп на нарастване на онкологичните заболявания. 
Диетичното хранене е основен момент в комплексното лечение на болните при 
стационарни условия. Поради недиагностицирано недохранване значителна 
част от хоспитализираните пациенти са изложени на допълнителен риск. От 30 
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до 80% от пациентите в Европа страдат от малнутриция при постъпването си 
в болница. Голяма част от тях продължават да губят тегло и по време на 
болничния си престой. В съчетание с основното заболяване, недохранването и 
бързата загуба на тегло от порядъка само на 2-3 kg (5%), увеличават риска от 
усложнения, намаляват резистентността към инфекции, влошават 
физическото и психично здраве като забавят процеса на възстановяване. 

Целта на клиничното хранене е да се осигури внос на всички необходими 
макро- и микронутриенти, както и електролити, необходими за правилното 
функциониране на организма. Осигуряването на балансирано хранене, което 
да отговаря на повишените изисквания на организма във всички тези случаи е 
изключително трудно. В редица страни е създадена възможност за 
осигуряване на пълноценно хранене, дирижирано в желана от лекаря насока и 
в зависимост от конкретните изисквания на всеки болен, съобразно с 
естеството на заболяването, фазата на болестния процес, функционалното 
състояние на отделните органи и системи. Въпреки, че нашата страна 
разполага с всички необходими суровини, досега не са създадени готови храни 
за нуждите на медицината. 

Необходимо е да се използва широк асортимент от хранителни продукти, 
които да бъдат на разположение целогодишно, при това качеството им да не 
се влияе от годишните сезони, съхранението им да става при нормални стайни 
условия или в по-специален случай в домашен хладилник. 

След обстоен анализ на съществуващи технологии за консервиране на 
храни и хранителни продукти е установено, че сублимационното сушене е най-
подходящо за изготвяне на храни за клинично приложение.  

Месото и месните продукти заемат важно място в храната на човека и 
тяхното значение се определя от хранителните вещества, влизащи в състава 
им. От необходимия на човека 40-50g протеин дневно около 26g се задоволяват 
от месото и месните продукти. Освен това месото осигурява дневните нужди 
на човека от някои витамини (никотинова киселина, рибофлавин, тиамин, B6, 
B12), а 30% от необходимото желязо, получено от него, се усвоява лесно от 
организма. Месото е източник на енергия, която произхожда от мазнините, 
съдържащи се в него. Следователно месото с високата си хранителна стойност 
задоволява не само основните потребности на човека, но е и една от най-
приятните за консумация храни [1]. За здравословно хранене се препоръчват 
нетлъсти меса от млади животни, птици, риба и дивеч [2]. 

Биволското месо се отличава с ниско съдържание на холестерол и по-
високо съдържание на минерални вещества, протеини и витамини. 
Обстоятелството, че при биволите не е констатирана болестта “луда крава” 
правят биволското месо здравословна и предпочитана храна [3]. 
Съдържанието му на белтъчини е над 20%, а на мазнинин – под 1,5%, което го 
определя като нискоенергийно месо с диетични качества.  

От птичите меса пуешкото има най-ниско съдържание на мазнини.. 
Пуешкото месо е богат източник на витамини от групата В, които намаляват 
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риска от сърдечносъдови заболявания. Витамин В3 (ниацин) предпазва от рак 
и регулира нивото на кръвната захар, а витамин В6 стимулира производството 
на енергия. Месото е богато на аминокиселини, сред които и всички 
незаменими.  

По-горе изброените предимства на двата вида месо (пуешко и биволско) 
ни дадоха основание да ги използваме в настоящата разработка за създаване 
на лиофилизирани храни на месна основа за специализирани хранене. Много 
важно е тези храни да бъдат лесно усвоими, затова месото предварително се 
подлага на окрехкотяване.  

Крехкостта е едно от най-важните вкусови качества на месото [4]. През 
последните години се наблюдава засилен интерес и развитие на методите за 
производство на месо с повишена крехкост, като едновременно се запазват 
хранителните му качества [5]. Съществуват няколко метода за окрехкотяване 
на месо, чрез които се цели намаляване количеството на съединителна тъкан 
без да се причинява разграждане на миофибрилните протеини [6]. 
Използването на физични и химични методи да окрехкотяване на месото 
постигат известен резултат, но са с ограничена ефективност. Затова в нашето 
изследване са използвани ензими за постигане на тази цел. 

В настоящия момент, пет екзогенни ензими за повишаване на крехкостта 
са одобрени като "Официално признати като безопасни" (GRAS) от 
Американската агенция за безопасност на храните USDA (FSIS) – Papain, 

Bromelain, Ficin, Bacillus Proteaseи Aspartic Protease. Повечето от тези ензими 
са растителни протеази [7, 8, 9, 10]. През последните години от прилаганите 
екзогенни протеолитични ензими за окрехкотяване на месо, значителен 
интерес привличат цистеиновите протеази и по-конкретно растителни 
цистеинови протеази, някои от които отдавна са използвани в готварството 
[11]. Някои автори акцентират върху изучаване на каталитичните свойства на 
пречистени цистеиновите протеази, като папаин от папая (ЕО 3.4.22.2) [12] и 
бромелаин от плодове (ЕО 3.4.22.33) и стъбла (ЕО 3.4.22.32) на ананас [13]. 
Способността на растителните цистеинови протеази да подобрят крехкостта 
на говеждо месо е била доказана, като този ефект се дължи на повишеното 
разграждане на миофибрилните протеини и нарушаването на мускулната 
фибрилна структура [14]. 

У нас са провеждани редица научни експерименти за доказване ефекта от 
различни диети при лъчево поразени хора. Една от възможностите за 
намаляване на радиационните поражения е създаването на храни с 
противолъчев ефект. При разработката на всеки нов хранителен продукт, на 
базата на предварително изградена концепция за механизма на 
взаимодействие между съставните му части и функциите на организма се 
определя неговото предназначение и насоченост. Своевременното и адекватно 
клинично хранене намалява честота на усложненията, подобрява 
ефективността на лечение на основното заболяване, намалява заболеваемостта 
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и смъртността, болничния престой и цената му, подобрява клиничния изход и 
качеството на живот.  
Цел:  

С настоящето изследване е проследен радиопротективния ефект на два 
вида специализирани месни храни (от биволско и пуешко месо) върху 
експериментални животни – полово зрели мишки линии БДФ и СВА при 
целотелесно външно облъчване със сравнително ниски дози на радиация.               
В изследването са включени неизследвани хранителни съставки с оглед на 
прогнозиране ефекта и икономическата целесъобразност на лечебното хранене 
със специализирани храни и обогатяване на познанията в областта на диетите 
с противолъчев ефект. 
 

2. Методология и анализи 

Специализирана храна: 
Разработени са рецептурни формули за получаване на лиофилизирани 

храни за клинично хранене на месна основа. В състава на новите храни са 
включени източници на градивни и енергийни елементи, както и на 
физиологично активни вещества от различен произход - ензимно окрехкотено 
биволско и пуешко месо, зеленчукови, зърнени компоненти, олиго- и 
полизахариди, аскорбинова киселина, натурални антиоксиданти, лецитини др.  

Ензимна активност. Месото е окрехкотено с ензимни препарати - 
папаин (Merck) и бромелин (Merck). Казеинолитичната активност на 
протеазите папаин и бромелаин, се измерват с помощта на казеин като 
субстрат в 50 mМ Tris / HCl буфер при рН 8.0 с 1 mМ CaCl2, съгласно метода 
от Chen, Zhangetal [15]. Една единица на ензимната активност се определя като 
количеството ензим, което освобождава 1µg тирозин от казеинa за минута. 

Сублимационното сушене се осъществи в сублимационна инсталация на 
фирмата - “Hochvakuum-TG –16.50” с контактно нагряване на плочите, с 
кондуктивно нагряване на плочите и остатъчното налягане в сублиматора в 
диапазона на 10-1–10-2mmHg.   

Облъчване: Приложено бе целотелесно външно облъчване с доза от 2,25 
Gy  гама лъчи от източник 137Cs при на опитните групи. Мощността на дозата, 
създавана от източниците беше 1,78 Gy/min. 

Статистически методи:  Статистическите анализи са извършени с 
помощта на програма Anova на Excel for Microsoft Office. 

Биологичен експеримент 

Опитни животни 

Експериментите бяха проведени върху бели мишки BDF от мъжки пол с 
тегло 18-23 гр.  

Експериментални групи 

Животните бяха разделени на групи по 5 мишки както следва: 
1 гр: мъжки мишки - облъчена контрола, хранена с вивариумна храна 
(таблетирани дрожди и вода) 
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2 гр: мъжки мишки – облъчени и третирани с лечебна храна.  
3 гр: мъжки мишки - облъчени и третирани профилактично и с лечебна храна  
  
Начин на хранене 

Животните от всяка група са отглеждани при еднакви условия. 
Животните от опитните групи са хранени с изследваните хранителни 
компоненти в продължение на 8 дни след облъчването (лечебно хранене- 2- ра 
група), както и 8 дни преди и 8 дни след облъчване (профилактично и лечебно 
хранене). 
 

3. Експериментални резултати от биологичния експеримент  

При проведения биологичен експеримент се симулира хранене на 
пациенти подложени на лъчева терапия с цел установявяне на благоприятен 
ефект от специализираните храни, върху организъм подложен на радиационен 
стрес. По този начин се проследяват закономерностите на процеса на 
облъчване и приемането на храна от пациента. Познаването на тези 
зависимости има важна роля при провеждането на оптимизацията на 
лечението при такива пациенти и получаване на благоприятен изход при 
терапия. Направени са сравнителни изследвания в динамиката на показателя 
тегло на опитните екземпляри при хранене с два вида храни (от пуешко и 
биволско месо).  

При провеждането на експеримента специалната добавка е включена към 
обичайната храна общо - по 3 гр. дневно. 

Изменението на теглото на жив организъм по принцип се описва най-
добре с експоненциална крива, при която първоначално се наблюдава по-бързо 
нарастване на теглото, след което при определена възраст се достига до 
максимум.  

За изследвания период по време на провеждане на експеримента, 
очаквахме, че най-доброто приближение за изменението на теглото на 
мишките се дава с полином от трета степен, който се характеризира с един 
максимум (непосредствено преди облъчване), спад на теглото вследствие на 
стресовия фактор до достигане на определен минимум и период на 
възстановяване на теглото. Това се отнася, разбира се при поносими за 
организма дози, какъвто е нашият случай. При високи дози на облъчване 
кривата описваща процеса ще бъде полином от втора степен с максимум преди 
облъчване и постепенен спад на теглото до леталния край.  

Влиянието на различни режими на хранене върху показателя тегло на 
опитните животни след облъчване с доза 2,25 Gy са показани на таблица 1.  
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Таблица 1. Средни стойности на телесната маса  
на опитните животни по време на експеримента 

Вид 
специална 

Контролна 
група 

Тегло в грамове по дати на измерване 

добавъчна 
храна 

 0 ден 2 ден 4 ден  6 ден 8 ден 
(обл) 

10 
ден 

12 
ден 

14 
ден 

16 
ден 

Биволско Контрола   19,90 21,17 22,67 23,12 24,98 23,20 25,78 24,70 25,68 
месо Лечебно 

хранене 
20,96 22,40 23,04 23,66 23,40 25,34 26,90 27,90 28,22 

 Профил. 
хранене 

20,62 22,08 22,56 22,96 23,30 24,02 23,84 25,36 26,76 

Пуешко 
месо 

Контрола   27,74 28,98 29,18 29,26 30,86 28,74 28,92 29,46 29,22 

 Лечебно 
хранене 

25,50 26,14 27,28 27,80 27,96 23,10 27,24 27,80 28,64 

 Профил. 
хранене 

25,46 27,00 27,90 27,82 28,90 27,24 29,16 28,78 29,72 

 
Тъй като съществуват разлики в началните стойности между различните 

опитни групи и с цел по-добро онагледяване на получените резултати, същите 
са изразени в проценти спрямо първото измерване за всяка група и 
представени графично (фиг. 1 и фиг. 2).  

 

 
 

Фиг. 1. Динамика на изменение на теглото преди и след облъчване на мишки, 
хранени с добавка от биволско месо 

 
На фиг. 1 са показани кривите, описващи процеса на изменение на теглото 

при мъжки мишки хранени със специализиран добавка от биволско месо. 
Наблюдава се по-бързо нарастване на теглото на опитните животни хранени с 
обичайна храна преди облъчване в сравнение с останалите варианти. След 
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облъчването (на 8-ия ден от графиката), обаче при мишките хранени по този 
начин се наблюдава значителен спад на теглото, последван от постепено 
покачване на стойността на теглото до стойности малко по-високи (3,5%) от 
тези преди облъчване. При останалите два варианта се наблюдава в значително 
по-висока степен на адаптация на организма след прилагане на стресовия 
фактор. Нарастването на теглото е съответно 23% при лечебното хранене и 
16,8 % при профилактичното хранене               

Направен беше дисперсионен анализ на получените резултати, като 
основа за сравнение беше изследвано теглото на опитните екземпляри 
непосредствено след облъчване и в края на периода на хранене със специална 
храна (табл. 2). Благоприятното въздействие на лечебното и профилактично 
хранене в сравнение с контролната група е доказано при степен на 
достоверност Р= 0,05. Статистически значими разлики между лечебното и 
профилактичното хранене не бяха доказани. 

 

Таблица 2. Статистически разлики между отделните режими на хранене по 
отношение показателя тегло при облъчени мишки хранени  

със специална храна от биволско месо 
Фактор на изследване Ранг на доказаност 
 Fоп Fkр  0,05 Fkр  0,01 Fkр  0,001 Ранг 
Между контрола и 
лечебно хранене 

9,54 5,32 11,26 25,41 * 
 

Между контрола и 
профилактично 
хранене 

7,15 5,32 11,26 25,41 * 

Между лечебно и 
профилактично 
хранене 

0,06 5,32 11,26 25,41 - 

P< 0,001 -  ;    P< 0,01 -  ;    P< 0,05 -   
 

На фиг. 2 са показани кривите описващи процеса на изменение на теглото 
при мъжки мишки хранени със специализирана добавка от пуешко месо. 
Резултатите са графиката са представени в проценти, спрямо първото 
измерване. Наблюдава се характерния спад на теглото след облъчване. При 
контролния вариант възстановяването на теглото почти не се наблюдава. 
Средната стойности за този вариант показват загуба на тегло от порядъка на 
6% след облъчване. Варианта при профилактичното хранене се отличава с 
много висока степен на поносимост спрямо стресовия фактор, като загубата на 
тегло е минимална. В края ня изследвания период е констатирано нарастване 
на теглото с 3,2 %. Характерна особеност е резкия спад на теглото 
непосредствено след облъчване при варианта с лечебно хранене. Причина за 
това смятаме, че е съчетанието между стресовия фактор, който представлява 
облъчването и промяната на начина на хранене. За сметка на това тук се 
наблюдава по-бързо възстановяване на теглото, като в края на изследвания 
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период е констатирано нарастване на теглото с 2,7% спрямо стойносттта преди 
облъчване. 

  

 
 Фиг. 2. Динамика на изменение на теглото преди и след облъчване на мишки, хранени 
с добавка от пуешко месо 
 

 Направен беше дисперсионен анализ на получените резултати, като 
основа за сравнение беше изследвано теглото на опитните екземпляри 
непосредствено след облъчване и в края на периода на хранене със специална 
храна (таблица 3). 
 

Таблица 3. Статистически разлики между отделните режими на хранене по отношение 
показателя тегло при облъчени мишки хранени  

със специална храна от пуешко месо 
Фактор на изследване Ранг на доказаност 

 Fоп Fkр  0,05 Fkр  0,01 Fkр  0,001 Ранг 
Между контрола и лечебно 
хранене 5,43 5,32 11,26 25,41 * 

 
Между контрола и 
профилактично хранене 2,22 5,32 11,26 25,41 - 

Между лечебно и 
профилактично хранене 0,99 5,32 11,26 25,41 - 

P< 0,001 -  ;    P< 0,01 -  ;    P< 0,05 -   
Доказано е благоприятното въздействие на храненето със специална 

добавка на основата на пуешко месо варианта на лечебно хранене при 
показател на достоверност от P = 5%.  

При варианта с профилактично хранене не са констатирани 
статистически значими разлики в сравнение с контролната група, което 
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смятаме, че се дължи на високата вътрешно групова дисперсия на стойностите 
на изследвания показател между отделните екзепляри и сравнително малкия 
им брой (по пет за всяка група). 
 
4. Заключение 

Констатирани са статистически значими разлики на показателя тегло на 
мишки между вариантите хранени със специална храна преди и след 
облъчване в сравнение с контролираната група хранени по обичайния начин, 
доказващи благоприятното въздействие на използваните хранителни добавки.  

Доказва се ефекта от биологичната радиозащита - храненето, като 
възможен фактор за намаляване степента на лъчево увреждане. Сравнителните 
изследвания между двете добавки (на основа на биволско и на пуешко месо) 
дават предимство на добавката от биволско месо, както по отношение на 
констатираното процентното нарастване на теглото, така и на ранга на 
достоверност на получените резултати, което ни дава основание да я 
препоръчаме за използване при специализирано хранене на пациенти в период 
на възстановяване след лъчетерапия. 
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Abstract. Biomass is one of the widely available and easy to use renewable energy sources. 
It is considered a clean fuel, contributing to reduce atmospheric emissions of greenhouse 
gases. Conversion of biomass as a sustainable source of organic carbon in biochar (BC) as a 
result of pyrolysis, has various applications. The solid pyrolysis - biochar can be used to 
improve the properties of the soil, the growth of the plants and their energy value. The present 
experiment examines the impact of biochar on the heating value of biomass of cabbage as raw 
energy. Used is microwave drying of the samples of biomass. Data have been obtained for the 
energy value and energy density of biomass at different humidity of biomass. 
Keywords: biomass, microwave drying, energy value, energy density. 
 
1. Въведение 

Възможностите за енергийно използване на биомасата са многостранни. 
Като енергоносители на биоенергия служат биогенни горива, които се 
получават чрез едно или повече преобразувания на биомасата [5, 6, 7]. 

В резултат на пиролизата, преобразуването на биомасата в устойчив 
източник на органичен въглерод - биовъглен (БВ), има разнообразно 
приложение – отопление, при компостирането, за подобряване на свойствата 
на почвата, растежа на растенията и тяхната енергийна стойност [2, 4, 8, 19, 
10]. 

В работата се изследват енергийни показатели на биомаса от зеле, при 
различна влажност на биомасата, с използване на микровълнов метод на 
сушене. 

 
2. Методика на изследването 

За целта на изследването са използвани проби от зеле, от проведени опити 
в ИПАЗР ”Н. Пушкаров” през 2015 г., в две фитокамери с нисък енергиен 
разход. Фитокамерите осигуряват температурен режим, сътветно 12°С и 23°С, 
максимално осветление от 23 000 lx по зададена програма ден/ нощ: 12h/12h. 

Растенията са отгледани в съдове от 500g с торови норми N150P100K126 и 
биобъглен БВ-6 g/kg в три повторения за варинти, показани на табл.1. 
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Използван е лесно приложим метод за получване на биовъглен (БВ) и 
разтрошаването му преди внасянето му в почвата.  

Енергийният еквивалент на биомасата е определена с калориметричен 
метод. Използуван е бомбов калориметър - система Gallenkamp. 

Всяко определение е извършено в трикратна повторност при допустима 
грешка от 2%, след изсушаване на пробите при 60°С. 

Получените резултати са преизчислени към абсолютно сухо вещество без 
да се отчита ендотермичния ефект на хигроскопичната влага. 

За сушене на пробите биомаса е изпозван микровълнов метод, при 
високоинтензивно нагряване с честоти 2,45 GHz и дължина на вълната λ = 
12,23 cm. 

Като оптимални параметри на микровълново облъчване (МВО) са 
получени ниво на мощност 800 W, с времетраене 60 s, време за релаксация 
извън камерата 5 min.  
 

                                                                                  Таблица 1 

№ 
вариант  Торене Температура поливане 

1 БВ+ NPK  I кам= 12ºС ежедневно 
2 БВ+ NPK  I кам= 12ºС през ден 
3 БВ+ NPK  I кам= 12ºС през 2 дни 
4 NPK  I кам= 12ºС ежедневно 
5 NPK  I кам= 12ºС през ден 
6 NPK  I кам= 12ºС през 2 дни 
7 БВ+ NPK  II кам= 23ºС ежедневно 
8 БВ+ NPK  II кам= 23ºС през ден 
9 БВ+ NPK  II кам= 23ºС през 2 дни 

10 NPK  II кам= 23ºС ежедневно 
11 NPK  II кам= 23ºС през ден 
12 NPK  II кам= 23ºС през 2 дни 

 
Последователността на експеримента включва овлажняване за 2 часа на 

пробите биомаса в определените варианти, в три повторения, поставяне на 
пробите в цилиндрични пръстени, претегляне, микровълново облъчване, 
престой извън камерата, отново претеглене и повтаряне на процедурата. Броят 
на микровълновите облъчвания отговаря за достигане на постоянна стойност 
на суха маса, с влажност при атмосферни условия. Следена е температурата в 
централна точка на пробата. За времето извън камерата, загубата на маса на 
пробата продължава, съпроводено с намаляване на температурата на 
биомасата. Загубата на влага е определена чрез тегловен метод. Използвана е 
цифрова везна с чувствителност 0.01g. 
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Калоричността на биомасата е определена с изчислителен метод за 
получаване на данни за долна топлина на изгаряне при различни влажности на 
масата [11]. 

 
3. Резултати и обсъждане 

На фиг.1 е илюстрирана свежата биомаса, по варианти. 

 
Фиг. 1. Свежа биомаса 

 
Свежата биомаса, при по-високата температура на отглеждане, показва 

по-високи стойности в сравнение с тези, отгледани при по-ниска температура, 
като това се отнася за всички варианти на поливане. 

На фиг. 2 е показана биомасата в процеса на микровълново облъчване.

 
Фиг. 2. Биомаса в последователност на микровълново облъчване 

В етапите на микровълново облъчване и в края на процеса се наблюдават 
по- високи стойности на биомаса при tкам = 12°С за вариантите с биовъглен, 
независимо от варианта на поливане. 
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На фиг. 3 е илюстрирано влагоотделяне на биомасата в процес на 
микровълново облъчване. 
 

 
Фиг. 3. Влагоотделяне на биомасата в процес на миоковълново облъчване 

 
Най-голямо е влагоотделянето на биомасата при първото и второ 

микровълново облъчване, за всички варианти. С най-голяма влажност, в края 
на микровълноворо сушене е пробата при вариант с биовъглен, поливане през 
два дни, при tкам = 23°С. На фиг.4 и фиг. 5 са представени средни стойности на 
експериментално установените енергийни еквиваленти и съдържание на пепел 
на биомасата по варианти. 

 

 
Фиг. 4. Енергиен еквивалент на биомаса по варианти 

По отношение на фактора температура, стойностите за енергиен 
еквивалент са по-високи при tкам = 23°С и са в диапазона 18,34 MJ/kg - 19,96 
MJ/kg, с максимум за вариант с ежедневно поливане и торене само с NPK. 
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При tкам = 12°С енергийното съдържимо е в диапазона 17,54 MJ/kg до 19,43 
MJ/kg при вариант с БВ и с максимум при поливки през 2 дни. 
 

 
Фиг. 5. Съдържание пепел по варианти 

 
Съдържанието на пепел в биомасата при tкам = 23°С е значително по-малко 

от това при tкам = 12°С, където не се наблюдват същестени различия на 
съдържание на пепел по отношение на поливки и торене. 
 

 
Фиг. 6. Суха маса след микровълново облъчване по варианти 

  
При по-ниската температура на отгглеждане на зелето добавянето на 

биовъглен увеличава сухото вещество. При tкам = 23°С съществено увеличение 
на сухото вещество се наблюдава при вариантите без БВ, с изключение на 
вариант с БВ и поливане през 2 дни, показващ най-висока стойност на сухо 
вещество. 
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При 0% влажност на биомасата, за контролата (вариантите без биовъглен), 
и при двете температури на отглеждане, стойностите за долна топлина на 
изгаряне са по-високи при ежедневно поливане, съответно 19,96 MJ/kg при tкам 
= 23°С и 18,97 MJ/kg при tкам = 12°С. За вариантите с биовъглен, долната 
топлина на изгаряне е с най-висока стойност при вариант с поливане през два 
дни- 19,43 MJ/kg. 

При 40% влажност на биомасата долната топлина на изгаряне показва 
същата тенденция като при абсолютна влажност на биомасата, със стойности 
съответно -за контрола, при tкам = 23°С и ежедневно поливане -11,00 MJ/kg, и 
за вариант с БВ, при tкам = 12°С, поливане през два дни - 10,67 MJ/kg. 

На фиг. 7 е илюстрирана плътността на биомасата при влажност 0%. 
 

 
Фиг. 7. Плътност при 0% влажност на биомасата 

 
Таблица 2 

Вар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
W, % плътност, kg/m3 

0 105 105 105 105 93 83 87 85 105 94 96 96 
5 111 111 111 111 98 88 93 91 111 99 101 101 

10 116 116 116 116 104 94 98 96 116 104 105 105 
15 121 121 121 121 109 99 104 102 121 109 110 110 
20 126 126 126 126 115 105 110 107 126 114 115 115 
25 132 132 132 132 120 111 115 113 132 118 120 120 
30 137 137 137 137 125 116 121 118 137 123 124 124 
35 142 142 142 142 131 122 126 124 142 128 129 129 
40 147 147 147 147 136 127 132 129 147 133 134 134 
45 153 153 153 153 142 133 137 135 153 138 139 139 
50 158 158 158 158 147 139 143 141 158 142 144 144 
55 163 163 163 163 153 144 148 146 163 147 148 148 
60 168 168 168 168 158 150 154 152 168 152 153 153 
65 174 174 174 174 164 155 159 157 174 157 158 158 

при 0% влажност биомаса

0

20

40

60

80

100

120

е
ж

е
д
н
е
в
н
о

п
р
е
з 

д
е
н

п
р
е
з 

2
 д

н
и

е
ж

е
д
н
е
в
н
о

п
р
е
з 

д
е
н

п
р
е
з 

2
 д

н
и

е
ж

е
д
н
е
в
н
о

п
р
е
з 

д
е
н

п
р
е
з 

2
 д

н
и

е
ж

е
д
н
е
в
н
о

п
р
е
з 

д
е
н

п
р
е
з 

2
 д

н
и

t кам=12◦С, БВ+NPK t кам=12◦С, NPK t кам=23◦С, БВ+NPK t кам=23◦С, NPK

п
л
ъ

тн
о
с
т,

 k
g
/m

3



766 

 

70 179 179 179 179 169 161 165 163 179 162 163 163 
75 184 184 184 184 175 167 170 168 184 166 168 168 
80 190 190 190 190 180 172 176 174 190 171 172 172 

 
На фиг. 8 и фиг. 9 е показана енергийна плътност при 0% и 40% влажност 

на биомасата. 
 

 
 

Фиг. 8. Енергийна плътност при 0% влажност на биомасата 
 

 
 

Фиг. 9. Енергийна плътност при 40% влажност на биомасата 
 

При 0% влажност на биомасата, резултатите за енергийна плътност, за 
контролата и при двете температури на отглеждане показват по-високи 
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стойности при ежедневно поливане в сравнение с другите варианти на 
поливане.  

Енергийната плътност за варианти с добавен биовъглен е по-голяма при 
поливане през два дни, в сравнение с другите варианти на поливане, като 
данните са съоветно 2046 MJ/m3 при tкам=12°С и 1984 MJ/m3 при tкам = 23°С. 

При 40% влажност тенденцията се запазва, като данните за енергийна 
плътност при вариант, с биовъглен, поливане през два дни са 1573 MJ/m3 при 
tкам=12°С и 1521 MJ/m3 при tкам = 23°С. 

 

 
 

Фиг. 10. Изменение на енергийната плътност на биомасата при микровълново 
облъчване 

  
С увеличаване влажността на биомасата, долната топлина на изгаряне 

намалява както следва: за вариант при tкам=23°С, без биовъглен, ежедневно 
поливане –от 19,96 MJ/kg при 0% до 2,04 MJ/ kg при 80%; за вариант при 
tкам=12°С, с биовъглен, поливане през два дни–от 19,43 MJ/ kg при 0% до 1,91 
MJ/ kg при 80%. 

С увеличаване влажността на биомасата от 0% до 80%, плътността й се 
увеличава, например -за вариант при tкам=12°С, с биовъглен, поливане през два 
дни – от 105 kg/m3 до 190 kg/m3. 

На фиг. 11 и фиг. 12 е показана зависимостта на енергийна плътност от 
влажност на биомасата в доапазон от 0% до 80%. 
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Фиг. 11. Зависимост на енергийна плътност от влажността на биомасата,  
при tкам = 12°С 

 
С увеличаване на влажността на биомасата енергийната плътност 

намалява, като в диапазона от 0% до 40% различията във вариантите са ясно 
изразени.  

Енергийната плътност за вариант при tкам=12°С, с биовъглен, поливане 
през два дни намалява от 2046 MJ/m3 при 0 % влажност до 362 MJ/m3 при 80 
% влажност; за вариант при tкам=12°С, без биовъглен, поливане през два дни 
енергийната плътност намалява от 1536 MJ/m3 при 0 % влажност до 308 MJ/m3 
при 80 % влажност. 
 

 
 

Фиг. 12. Зависимост на енергийна плътност от влажността на биомасата,  
при tкам = 23°С 
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При tкам = 23°С енергийната плътност за вариант с биовъглен, поливане 
през два дни намалява от 1984 MJ/m3 при 0 % влажност до 341 MJ/m3 при 80 
% влажност; за вариант с биовъглен, ежедневно поливане енергийната 
плътност намалява от 1603 MJ/m3 при 0 % влажност до 299 MJ/m3 при 80 % 
влажност. 

 
4. Заключение 

От направения анализ се установява, че внасянето на биовъглен в почвата 
се отразява благоприятно по отношение на нарастване на енергийните 
показатели на биомасата. Най-силно това влияние е изразено при условията на 
ограничено подаване на вода и при двата температурни режима, като 
стойностите са по- високи при по- ниския температурен режим. 

Получените стойности за калоричност и енергийна плътност, при 
различно влагосъдържание, са важен критерий при оценка на качеството на 
биомасата. 
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Abstract. Active development of the Russian economy is not feasible without intensive 
external economic activity and attract foreign investment in the economy. Effective 
development of the economy of the country depends on how Russia and its business entities 
carry out foreign trade operations, and what measures are being taken to improve the 
investment climate. During the years of economic reforms, industrial production in Russia in 
almost all sectors of the Russian economy decreased significantly. In the country there is a 
situation of acute "investment hunger". From that, there will be able to significantly increase 
the level of foreign investment inflows, crucially depend on the prospects for economic 
development of the state. 
Keywords: investment, investment climate, foreign investment. 
 
1. Введение 

Основополагающая роль в определении долгосрочной динамики роста в 
любой экономической системе стран с рыночной экономикой отводится 
инвестициям. Как регулятор воспроизводства основного капитала, 
инвестиционный процесс формирует материальную базу инновационного и 
структурного процессов, дает им исходный импульс. 

Иностранные инвестиции – вложение иностранного капитала в объект 
предпринимательской деятельности на территории России в виде объектов 
гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если такие 
объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте 
в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг, 
иного имущества, имущественных и неимущественных прав, а также услуг и 
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информации [9]. 
Иностранные инвестиции, как все виды интеллектуальных и 

имущественных ценностей, которые вывезены с территории одного 
государства и вложены на территорию другого, для ведения в последнем на 
свой риск предпринимательской или иной деятельности с целью получения 
дохода или иного социального эффекта от объединенного использования 
сторонами вложенного капитала [13]. 

Иностранными инвестициями являются все виды вложений 
имущественных и интеллектуальных ценностей иностранными инвесторами, 
а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности на территории РФ в целях 
получения дохода, в том числе в виде объектов гражданских прав, 
принадлежащих иностранному инвестору, если они не изъяты из оборота или 
не ограничены в нем (деньги, ценные бумаги, иное имущество, 
имущественные права и др.) [12].         

 Обращение к иностранному капиталу необходимо стране по нескольким 
причинам: предприятия с иностранными инвестициями помогают бороться 
с устоявшимся монополизмом российских предприятий; предприятия, 
основанные на иностранных инвестициях, повышают уровень занятости 
населения за счет создания новых рабочих мест, что положительно 
сказывается на экономике страны; иностранные инвестиции, вкладываемые 
в высокие технологии, существенно повышают степень 
конкурентоспособности отечественного производства; сокращение 
инвестиционных ресурсов страны, а также экономический и финансовый 
кризисы создали необходимость обращаться за иностранными инвестициями 
в целях поддержки сфер производства и бюджета [19]. 

Существуют следующие способы реализации иностранных инвестиций: 
разработка собственных коммерческих организаций или подразделений, 
которые целиком принадлежат иностранным инвесторам; долевое участие в 
капитале совместных предприятий; покупка или поглощение иностранных 
предприятий; покупка ценных бумаг; предоставление кредитов и займов; 
получение различных имущественных прав, в том числе прав на пользование 
землей, другими природными ресурсами; реализация операций по 
финансовому лизингу; реинвестиция прибыли; передача прав на 
использование новой технологии и др. 

 
2. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику России 

К основным проблемам инвестиционной политики России можно 
отнести: 

1. Высокая коррупция; 
2. Несовершенство законодательной базы в области иностранных 

инвестиций; 
3. Кризис в российской экономике; 
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4. Административные барьеры и высокие риски; 
5. Невысокие показатели России в мировых экономических рейтингах; 
6. Отсутствие развитого корпоративного управления в экономике России. 
Нестабильная внешняя политическая и экономическая обстановка, 

введение санкций США и ЕС, ситуация с Украиной и Турцией также 
отпугнули иностранных инвесторов. 

Следующим фактором, оказывающим негативное влияние на 
инвестиционный климат в России, является неразвитая инфраструктура. В 
настоящее время стране проводятся мероприятия, направленные на 
улучшение ситуации. Результатом этой деятельности за период с 2012 года по 
2015 год стало сокращение числа процедур, необходимых для доступа к 
энергосетям в 2 раза; срок подключения сократился на 102 дня и составил 179 
дней; произошло снижение тарифов на подключение к распределительным 
сетям для потребителей на 30-50%; сетевые компании стали раскрывать 
информацию о технологическом присоединении к электрическим сетям и др. 
[24]. 

Кроме того, Российской Федерации пристальное внимание нужно 
уделить развитию бизнес-среды в регионах. К сожалению, только немногие 
регионы активно нацелены на привлечение иностранных инвестиций. Однако, 
на примере Калужской области можно видеть, что областному Правительству 
удалось сформировать благоприятный инвестиционный климат на территории 
региона, создать крупный автомобильный кластер. Здесь создана шестая в 
стране особая экономическая зона «Людиново». За счет этого регион является 
одним из самых привлекательных для инвестиций в России. 

Министерством экономического развития страны указывается 
необходимость в совершенствовании таможенного администрирования. 
Качество деятельности таможенных служб, степень прозрачности и уровень 
коррумпированности влияют на оценку условий ведения бизнеса в России. 
Таможенный кодекс  Таможенного союза, закрепил такие нормы, как: 
сокращение срока выпуска товаров до 1 дня; сокращение количества 
документов для несырьевых товаров с 25 до 7; на 20% снижен объем 
финансовых гарантий для таможенного представителя и на 60% для 
перевозчика; срок оплаты таможенных платежей увеличен с 15 дней до 4 
месяцев [8]. Сегодня поставлена задача, сократить проверяющих на таможне с 
10 человек до двух. 

Инвесторы выделяют бюрократию, как один из негативных факторов, 
который ухудшает инвестиционный климат страны. Экспертные опросы 
представителей бизнес-сообществ и авторитетные рейтинги показывают, что 
избыточные административные барьеры сегодня являются ключевой 
проблемой, мешающей развитию предпринимательства. В результате, с 2009 
года в России были приняты меры, в результате которых было сокращено 
количество лицензируемых видов деятельности с 89 до 49; был введен запрет 
на проведение плановых проверок чаще, чем 1 раз в 3 года; расширен перечень 
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уполномоченных государственных органов власти по регистрации и учету 
уведомлений о начале осуществления соответствующих видов 
предпринимательской деятельности и др. 

Рассмотрим прямые инвестиции в Россию из-за рубежа по странам-
инвесторам. Для такой большой страны, как Россия, это немного, а если 
говорить о прямых иностранных инвестициях, то, конечно, очень мало.   

 
Таблица 1. Прямые инвестиции в Россию из-за рубежа по странам-инвесторам 

(данные на 01.01.2014 года в млн. долл. США) 
 

        Страна инвестора Сумма инвестиций 

Кипр 193 640 

Нидерланды 64 538 

Люксембург 42 929 

Багамы 32 013 

Бермуды 30 604 

Ирландия 29 064 

Британские Виргинские острова 26 332 

Соединенное Королевство 23 050 

Германия 19 077 

США 18 583 

Швеция 16 200 

Франция 14 096 

Австрия 12 207 

Швейцария 6 834 

Если смотреть распределение по странам, то главными инвесторами 
являются Кипр, Нидерланды и Люксембург [16]. Сложившаяся ситуация не 
является благоприятной, так как в основном ПИИ поступают из оффшорных 
юрисдикций, и по сути не являются иностранными. 
 

3. Динамика иностранных инвестиций в экономике России 

В условиях мирового экономического кризиса и его последствий, равно 
как и под воздействием сезонных колебаний, нестабильности в политической, 
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экономической конъюнктуре в различных регионах мира иностранные 
инвестиции в российскую экономику осуществляются краткосрочно 
и отраслевое их распределение крайне неравномерно. Рассмотрим 
соотношение поступивших в российскую экономику иностранные инвестиции 
в таблице 2 [16]. 

Анализ представленных данных показывает, что в структуре притока 
иностранных капиталовложений наблюдаются незначительные отклонения. 

Из представленных данных нужно отметить рост их фактического объема 
с 18 415 млн. долларов США в 2011 г. до 26 118 млн. долларов США в 2013 г. 
Так же необходимо сказать об увеличении доли прямых иностранных 
инвестиций в общем иностранных инвестиции с 9,7 % в 2011 г. до 15,4 % в 
2013 г. 

Таблица 2. Поступление иностранных инвестиций по типам 
 

Показатель 

  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

млн. 
долларов 

США 
в % 

к итогу 

млн. 
долларов 

США 
в % 

к итогу 

млн. 
долларов 

США 
в % 

к итогу 

Инвестиции 190 643 100 154 570 100 170 180 100 

из них: 
прямые 
инвестиции 18 415 9,7 18 666 12,1 26 118 15,4 

в том числе: 
взносы 
в капитал 9 080 4,8 9 248 6 9 976 5,9 

лизинг 163 0,1 3 0 4 0 

кредиты, 
полученные от 
зарубежных 
совладельцев 
организаций 7 495 3,9 7 671 5 14 581 8,6 

прочие прямые 
инвестиции 1 677 0,9 1 744 1,1 1 557 0,9 

портфельные 
инвестиции 805 0,4 1 816 1,2 1 092 0,6 

в том числе: 
акции и паи 577 0,3 1 533 1 895 0,5 
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Однако в составе прямых иностранных инвестиций наблюдается рост 
кредитной составляющей (кредиты, полученные от зарубежных совладельцев 
организаций) с 7 495 млн. долларов США (3,9 %) в 2011 г. до 14 581 млн. 
долларов США (8,6 %) в 2013 г., а так же инвестиций в основной капитал 
(взносы в капитал) с 9 080 млн. долларов США (4,8 %) в 2011 г. до 9 976 млн. 
долларов США (5,9 %) в 2013 г. [10]. 

Увеличение абсолютных и относительных статистических величин 
портфельных инвестиций с 805 млн. долларов США (0,4 %) в 2011 г. до 1 092 
млн. долларов США (0,6 %) в 2013 г. связано с влиянием множества 
социально-политических и макроэкономических факторов, которые 
обусловили ослабление заинтересованности к развивающимся странам для 
международных инвесторов. Вследствие этого, последние 
переориентировались на активы развитых стран, в том числе и России, 
проявив наибольший интерес к спекулятивным фондам на рынке ценных 
бумаг. 

Ввиду того, что с каждым годом возрастает долговая зависимость 
российских банков и компаний от зарубежного капитала, возникают 
серьезные опасения от сформировавшейся обстановки с иностранными 
кредитами и займами в экономике [2]. Вдобавок ко всему, неспособность 
российской банковской системы и финансового рынка к преобразованию 
временно свободных денежных средств и сбережений в производственные 
капиталовложения, инвестируемые в отечественные несырьевые отрасли 
промышленности. Такая ситуация сложилась вследствие следующих причин: 
слабой конкурентоспособности национальной банковской системы; 
отсутствия доступа у предприятий к долгосрочным инвестиционным ресурсам 
по оптимальной процентной ставке; острой необходимости фундаментальной 
индустриализации и модернизации экономики; замещение трудоемких 
производств на капиталоемкие производства; инвестирование 
воспроизводственного процесса реального капитала; введение 
ресурсосберегающих технологий [8]. 

Представим показатели таблицы 3 в виде диаграммы для демонстрации 
динамики накопленных иностранных инвестиций за в экономике России по 
основным странам-инвесторам за 2011–2013 гг. 

долговые 
ценные бумаги 219 0,1 282 0,2 186 0,1 

прочие 
инвестиции 171 423 89,9 134 088 86,7 142 970 84 

в том числе: 
торговые 
кредиты 27 775 14,6 28 049 18,1 27 345 16,1 

прочие кредиты 139 931 73,4 97 473 63,1 113 950 66,9 
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Таблица 3. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике  
России по основным странам-инвесторам, млн. долларов США [18] 

 

Страны 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего инвестиций, включая 
объем иностранных 
инвестиции из государств-
участников СНГ 190 643 154 570 170 180 

из них по основным странам-
инвесторам 76 735 84 036 115 850 

в том числе: 
Кипр 20 268 16 455 22 683 

Нидерланды 16 817 21 126 14 779 

Люксембург 4 682 11 523 16 996 

Китай 1 888 740 5 027 

Великобритания 13 104 13 490 18 862 

Германия 10 264 7 202 9 157 

Ирландия 2 033 4 671 6 757 

Франция 4 353 4 193 10 309 

Япония 1 243 1 135 2 624 
 

По данным таблицы 3 и рисунку 1, можно проследить динамику 
иностранных инвестиций в экономику России по отдельным странам-
инвесторам. Как видно из отображенных сведений, ведущей страной-
инвестором в 2013 г. был Кипр, от которого поступило 22 683 млн. долларов 
США. 
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Рис. 1. Динамика накопленных иностранных инвестиций в экономике            

России по основным странам-инвесторам за 2011–2013 гг. [18] 
 

Сложившаяся ситуация не является благоприятной, ввиду того, что Кипр 
входит в список оффшорных зон, сочетая великобританское законодательство 
и местные нормы гражданского права. Однако о подобном иностранном 
инвестировании нельзя говорить как о надежном показателе инвестиционной 
привлекательности России. Вследствие того, что инвестирование происходит 
не в итоге формирования благоприятного инвестиционного климата, а в 
результате неудовлетворительных условий ведения коммерческой 
деятельности, предприниматели регистрируют свои организации 
в оффшорных зонах и оттуда инвестируют обратно, в российскую экономику. 
Из чего можно заключить, что такой показатель, как привлеченные 
иностранные инвестиции, надо осторожно использовать в качестве оценки 
эффективности функционирования экономики. 

Отметим, что около 50–60 % всех инвестиций, поступающих из-за 
рубежа, по происхождению являются российскими, хотя официально 
считаются иностранными. А вот почти 90 % всех иностранных инвестиций, 
при более тщательном рассмотрении, оказались зарубежными кредитами 
и займами и не направляются на модернизацию отечественной экономики 
и основные фонды России. Помимо этого, меньшая часть зарубежных 
инвестиционных ресурсов направляется в основной капитал, при этом 
основная часть распределяется на следующее: реализацию финансовых 
спекуляций, реинвестирование предыдущих кредитов и займов, расширение 
оборотного капитала, увеличение материально-технических запасов [16]. 
 

4. Перспективы привлечения иностранных инвестиций   

Для российской экономики минувшие 2 года стали, пожалуй, одними из 
самых неблагоприятных за последние десятилетие. На сегодняшний день 
приток капитала в Россию в виде портфельных и прямых инвестиций, 
депозитов и кредитов даже наполовину не покрывает потребность страны в 
инвестировании. 
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К сожалению, общая ситуация с количеством и качеством привлеченных 
в Россию инвестиций складывается неутешительная. На восстановление роста 
инвестиций рассчитывать в ближайший период не приходится, огромный 
отток капитала и неопределенность курса рубля, безусловно, негативно 
влияют на инвестиционные планы бизнеса. Высокие ставки Центробанка 
также не способствуют росту инвестиций. 

Выделим две основные меры, которые должны приниматься с целью 
привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. 

Во-первых, создание в российской экономике благоприятного 
инвестиционного климата является обязательным условием роста 
капитальных вложений. 

Действующие законодательные акты на территории Российской 
Федерации в области налоговой политики предоставляют ряд льгот по 
налогообложению прибыли для организации в части финансирования 
капитального строительства. Что касается проблемы стимулирования 
инвестиций в российскую экономику, то здесь многое зависит от становления 
рынка ценных бумаг в Российской Федерации, развитие которого будет 
осуществляться по мере стабилизации производства и преодоления 
инфляционных процессов. Одновременно с этим, целесообразно 
стимулировать сделки, где зарубежный партнер поставляет технологии, 
оборудование, машины, комплектные заводы в обмен на встречные поставки 
полуфабрикатов, производимых на поставленном оборудовании, а также 
сырья [4]. 

Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкретных 
территориях Российской Федерации следует активнее использовать механизм 
создания свободных экономических зон. Привлечение иностранных компаний 
в особые экономические зоны (ОЭЗ) - это не только деньги, научные и 
производственные технологии, но также востребованные в России 
управленческие и организационные компетенции. Не секрет, что пока большая 
часть привлеченных на территорию ОЭЗ инвесторов - российские резиденты, 
ориентирующиеся в своей деятельности, как правило, на внутренний рынок.  

Во-вторых, одновременно с созданием организационно-правовых 
условий для стимулирования инвестиций, необходимо снижать издержки 
инвестора, которые не относятся к прямым затратам на реализацию 
конкретных проектов. В связи с этим должна развиваться информационная 
инфраструктура инвестиционного рынка, а также осуществляться 
эффективное регулирование тарифов на услуги монополий и обеспечиваться 
защита личности и собственности инвестора от криминальной сферы. 
 

5. Заключение 

Подводя итоги, можно отметить, что привлечение иностранных 
инвестиций в российскую экономику, являющееся одним из необходимых 
условий выхода страны из экономического кризиса, требует значительных 
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нормотворческих и организационных усилий как от российских федеральных 
и региональных властей, так и от отдельных предприятий и финансовых 
институтов.  

Для того, чтобы привлечь в страну иностранные инвестиции, политику 
государства в этой области целесообразно сформировать так, чтобы 
инвестиции носили дополняющий характер по отношению к внутренним 
инвестициям. Тогда именно российский капитал будет играть преобладающую 
роль в определении условий и темпов прихода иностранного капитала. Таким 
образом, эффективное использование собственного государственного и 
частного инвестиционного потенциала - главное условие процесса 
привлечения иностранных инвестиций. 
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Abstract. The choice of financing and search for an optimal capital structure mix has been 
an area of significant interest during last fifty years, and it becomes especially topical in 
today’s fast changing environment and highly competitive market conditions. This paper 
seeks to analyze the impact of capital structure decisions on profitability by examining the 
current financing decisions and the effect of capital structure composition on profitability of 
the Ukrainian manufacturing firms. A sample of 274 public listed companies in Ukraine for a 
period of 8 years (from 2007 till 2014) was selected. The correlation and regression analyses 
were applied to estimate the impact of leverage, measured by Debt to equity, Total debt, Short-
term debt to total assets and Long-term debt to total assets ratios, on profitability, measured 
by ROA, ROE and EBIT margin. The results of the research reveal an inverse relationship 
between the debt level in capital structure and firms’ profitability, confirming the Agency cost 
and Pecking order theories. 
Keywords: capital structure, debt, equity, leverage, financial performance, 
profitability. 
 
1. Introduction 

In today’s fast changing environment and competitive market conditions 
companies have to expand their activities in order to survive. Correspondingly, they 
need financial resources, or investment, to be allocated in order to finance current 
operations and development. Many options are available to attract necessary funds 
constituting the capital structure, which is generally defined as a mix of debt and 
equity through which company finances its assets.  
The capital structure decision is one of the most crucial corporate finance issues 
along with capital budgeting and working capital management decisions. It is vital 
for firm performance, as profitability is directly affected by such choice, and 
therefore proper care and attention need to be given by managers while determining 
capital structure. 

Since the choice of capital structure is one of the most important strategic 
decisions in corporate finance, it naturally has become the subject to considerable 
debate and investigation. The Modigliani-Miller (1958) pioneering work, asserting 

mailto:shkurkoyulia@mail.ru
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that the value of firm is independent of its capital structure, laid the foundation of 
the modern thinking on capital structure and gave rise to active academic discussions 
on the issue. Starting with their irrelevance proposition, over the last fifty years many 
theoretical and empirical studies has been devoted and contributed to the literature 
on capital structure. As a result, few influential theories of capital structure emerged, 
including trade-off theory (Modigliani & Miller, 1963; Kraus and Litzenberger, 
1973; Myers, 1984), pecking order theory (Myers & Majluf, 1984; Myers, 1984), 
agency problem theory (Jensen and Meckling, 1976), and the most recently 
introduced market timing theory (Baker and Wurgler, 2002). 

These theories seek to explain the financing behavior of companies and to 
identify whether an optimal capital structure exists, however all they offer quite 
conflicting views on the relationship between leverage and firm profitability and 
none of them offers a complete explanation of the financing decisions. Moreover, in 
spite of the continuing active debate on capital structure there is little empirical 
evidence on how Ukrainian companies actually select between financing options. 
Only few researches are presently dedicated to the issue of capital structure impact 
on firm performance that reinforces the importance and relevance of this topic in 
Ukraine. 

Therefore, the current paper is aimed to investigate the impact of capital 
structure decisions on firm profitability in the context of Ukrainian companies. 
Correspondingly, the two research questions are set on (1) How do Ukrainian 
companies finance their activities with debt and equity? and (2) What is the 
relationship between capital structure and profitability in Ukraine? 
The following hypotheses were formulated:  
 

H1: Capital structure composition has significant impact on firm profitability. 
H2: Companies with lower leverage demonstrate higher profitability in Ukraine. 
 
The research is based on the following quantitative methods: correlation analysis, 
regression model estimation and assessing the descriptive statistics. 
 
2. Literature Review 

2.1. Theoretical framework 

According to Myers (2001) there is no universal theory of optimal capital 
structure, which can provide general explanation of a financing strategy. However, 
there are several influential studies (Modigliani and Miller, Trade-off theory, 
Pecking order theory, Agency theory and Market timing theory), which attempt to 
explain the debt-to-equity combination selected by firms to finance their activities 
and growth. They differ in their relative emphasize on several key factors – taxes, 
differences in information and agency costs. The trade-off theory emphasizes taxes, 
the pecking order theory emphasizes information asymmetry, and the agency costs 
theory emphasizes agency problems (Myers, 2001). 
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Besides the difference in the focus on particular factor, these studies also differ in 
terms of their view on the existence of optimal capital structure. Furthermore, these 
theories provide contradictory points of view regarding the kind of dependence 
(direct or inverse) and cause-and-effect relationship between debt and performance. 
Please see the most prominent capital structure theories, summarized with regard to 
recognition of the optimal capital structure and interpretation of debt-performance 
relationship, in the Table 1 below. 
 

Table 1. Summary of capital structure theories 

Theory Author/s 

Optimal 

capital 

structure 

Debt-

performance 

relationship 

Causality 

MM irrelevance 
proposition 
(1958) 

Modigliani and Miller, 
1958 No No No 

MM (1963) Modigliani and Miller, 
1963 Yes Positive Performance 

affects debt 

Trade-off theory Kraus and Litzenberger, 
1973 Yes Positive Debt affects 

performance 
Pecking order 
theory Myers and Majluf, 1984 No Negative Performance 

affects debt 
Agency cost 
theory 

Jensen and Meckling, 
1976 Yes Negative Debt affects 

performance 
Free cash flow 
theory Jensen, 1986 Yes Positive Debt affects 

performance 
Market timing 
theory Baker and Wurgler, 2002 No Negative Performance 

affects debt 
 

Obviously, existing capital structure theories provide quite conflicting views on 
the relationship between leverage and firm performance. Moreover, each of them is 
developed and works out under own assumptions, and thus does not offer a complete 
explanation of the financing decisions.  
 

2.2. Empirical evidence 

The lack of consensus among the theories has led to many empirical studies, 
seeking to explain capital structure decisions and find out the impact of capital 
structure on firm’s profitability. Table 2 summarizes the recent publications and their 
findings regarding relationship between firm performance and capital structure that 
cover different regions, time periods, samples and industries. They apply a wide set 
of measures primarily focused on profitability indicators as dependent variables. 
Different leverage ratios were used among the independent variables affecting 
organizational performance, and the influence of other firm characteristics was also 
controlled by some authors. Regarding the research methodology, correlation and 
regression analyses are two methods most commonly applied for data analysis. 
Eventually, empirical results demonstrate the mixed findings on the relationship 
(positive, negative, not significant) between profitability and capital structure. 
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Table 2. Summary of empirical studies on the relationship  
between capital structure and firm performance 

Author/s, 

year 

Country

, period 
Sample Measures Methodology Findings 

Bistrova et 
al. (2011) 

Baltic 
countries
, 2007-
2010 

35 companies, 
Baltic Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROE, 
ROA, stock 
returns 
Independent 
variables: DR, 
NDA, D/E, NDE, 
SE 

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis 

NEGATIVE 

Nawaz et 
al. (2011) 

Pakistan, 
2000-
2009 

173 companies, 
Karachi Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROE, 
ROA 
Independent 
variables: D/E 

Regression 
analysis 

POSITIVE 

Pratheepka
nth (2011) 

Sri 
Lanka, 
2005-
2009 

30 companies, 
Colombo Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROA, 
ROI, NPM, GPM 
Independent 
variables: DR, 
D/E 

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis 

NEGATIVE 
 

Saeedi and 
Mahmoodi 
(2011) 

Iran, 
2002-
2009 

320 companies, 
Tehran Stock 
exchange 

Dependent 
variables: ROE, 
ROA, Tobin’s Q, 
EPS  
Independent 
variables: STD, 
LTD, TD  

Regression 
analysis 

NEGATIVE 
 

Abu-Rub 
(2012) 

Palestine
, 2006-
2010 

28 companies, 
Palestinian 
Stock Exchange 

Dependent 
variables: ROE, 
ROA, EPS, M/B, 
Tobin’s Q 
Independent 
variables: STD, 
LTD, DR, D/E 

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis 

POSITIVE 
 

Salim and 
Yardar 
(2012) 

Malaysia
, 1995-
2011  

237 companies, 
Bursa Malaysia 
Stock exchange  

Dependent 
variables: ROE, 
ROA, Tobin’s Q, 
EPS 
Independent 
variables: STD, 
LTD, DR 
Control variables: 
size, growth 

Regression 
analysis 

NEGATIVE 
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Simonovsk
a et al. 
(2012) 

Macedon
ia, 2006-
2010 

26 companies Dependent 
variables: ROA 
Independent 
variables: DR, 
D/E 
Control variables: 
sales growth, 
time 

Regression 
analysis  

NEGATIVE 

 
Umar et al. 
(2012) 

Pakistan, 
2006-
2009 

100 companies, 
Karachi Stock 
Exchange 

Dependent 
variables:  EBIT, 
ROE, ROA, EPS, 
P/E, NPM 
Independent 
variables: STD, 
LTD, DR 
Control variables: 
size 

Regression 
analysis 

NEGATIVE 
 

Berzkalne 
(2013) 

Baltic 
countries
, 2004-
2011 

75 companies, 
Baltic Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROA, 
ROS, ROE 
Independent 
variables: STD, 
LTD, DR 
Control variables: 
size, sales growth 

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis 

NEGATIVE 
 

Chandrapal
a and 
Knapkova 
(2013) 

Czech 
Republic
, 2005-
2008 

974 companies Dependent 
variables: ROA 
Independent 
variables: size, 
age, DR, quick 
ratio, inventory, 
sales growth, 
physical capital 
intensity, capital 
turnover ratio  

Regression 
analysis  

NEGATIVE 
 

Kebewar 
(2013) 

France, 
1999-
2006 

2240 
companies 

Dependent 
variables: ROA, 
EBIT/TA 
Independent 
variables: DR 
Control variables: 
tangibility, 
growth, tax 

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis  

NO EFFECT 
 

Nirajini 
and Priya 
(2013) 

Sri 
Lanka, 
2006-
2010 

11 trading 
companies, 
Colombo Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: GPM, 
NPM, ROCE, 
ROA, ROE 
Independent 
variables:  
D/E, DR, LTD  

Correlation 
analysis 
Regression 
analysis 

POSITIVE 
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Mujahid 
and Akhtar 
(2014) 

Pakistan, 
2006-
2011 

155 companies Dependent 
variables: ROA, 
ROE, EPS, stock 
price  
Independent 
variables: D/E 

Regression 
analysis 

POSITIVE 
 

Quang and 
Xin (2014) 

Vietnam, 
2009-
2012 

134 companies, 
Ho Chi Minh 
Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROE, 
ROA  
Independent 
variables: STD, 
LTD, DR, 
managerial 
ownership, state 
ownership, size, 
tangibility, 
growth 

Regression 
analysis 

NEGATIVE 
 

Milos L.R. 
and Milos 
M.C. 
(2015) 

Romania
, 2003-
2014 

50 companies, 
Bucharest 
Stock 
Exchange 

Dependent 
variables: ROA  
Independent 
variables: STD, 
LTD 
Control variables: 
size, growth, 
liquidity, 
tangibility of 
assets 

Regression 
analysis  

NEGATIVE 
 

 
Notes: Performance measures: ROA – return on assets, ROE – return on equity, ROS – return 
on sales, ROCE – return on capital employed, ROI – return on investment, EPS – earnings 
per share, P/E – price to earnings ratio, EBIT/TA – earnings before interest and taxes to total 
assets, GPM – gross profit margin, NPM – net profit margin, M/B – market value of equity to 
book value of equity ratio. Capital structure measures: STD – short-term debt to total assets, 
LTD – long-term debt to total assets, DR – debt ratio or total debt to total assets, D/E – debt 
to equity ratio, NDA – net debt to total assets ratio, NDE – net debt to equity ratio, SE – 
sufficient equity. 
 
3. Research Methodology 

3.1. Model specification 

In order to identify the relationship between capital structure and profitability 
among Ukrainian listed companies, several models were regressed using the set of 
performance and capital structure measures. Consistent with previous literature, 
three indicators of firm profitability were applied for this study – Return on assets, 
Return on equity and EBIT margin. Capital structure was measured by leverage 
indicators including Debt to equity ratio, Debt ratio, Long-term debt to total assets 
ratio and Short-term debt to total assets ratio. 
In addition, the concept of sufficient equity level was applied, using the sufficient 
equity index, in order to analyze the impact of capital sufficiency on company 
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financial performance. The sufficient value of equity was calculated according to the 
methodology developed by Lace and Sundukova (2010) by the following formula: 
Sufficient value of owner equity = Long-term assets + Inventories – Provisions – Long-term 
liabilities         (1) 
 

Two additional factors of influence – size and growth, are included into analysis 
as control variables. The entire set of variables used in the multiple regression 
analysis is presented in the Table 3. 

 
Table 3. Specification of the variables used in the model 

 
Variable names 

Abbreviation

s 
Measurement 

Expecte

d sign 

Dependent variables 

Return on Assets ROA Net profit/Total assets  
Return on Equity ROE Net profit/Shareholders’ equity  
EBIT margin EBIT EBIT/ Sales  
Independent variables 

Debt to equity ratio DE Total liabilities/ Shareholders’ 
equity – 

Debt ratio DR Total liabilities/Total assets – 
Long-term debt ratio LTD Non-current liabilities/Total assets – 
Short-term debt ratio STD Current liabilities/Total assets – 
Sufficient equity index SUFEQ Shareholders’ equity/ Sufficient 

value of equity  

Control variables    
Size SZ Natural log of Total assets + 
Growth GR Percentage change of Total assets + 

 
3.2. Data description 

Performance of Ukrainian listed manufacturing companies for 2007-2014 years 
was studied. The secondary data for the research was collected from the Amadeus 
database compiled by Bureau van Dijk and from the informational resource of the 
Stock Market Infrastructure Development Agency of Ukraine (SMIDA). 
Exclusively companies with available financial records for the analyzed period 
(2007-2014) were selected for this study. Additionally, observations with negative 
equity could distort the research results, as any relative measures using it (both debt 
and profitability ratios) are meaningless for the financial analysis (Hoque, 2006), 
and that is why they were excluded from the sample. As a result, the sample consists 
of 2192 firm-year observations, and the total number of companies included into the 
sample is 274. 
Further, in order to avoid the bias and unjustified influence of extreme values, the 
outliers were also removed from the regression analysis. 
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4. Analysis And Results 

4.1. Descriptive statistics 

In order identify how Ukrainian companies finance their activities with debt and 
equity, statistical characteristics of debt ratios were analyzed. Table 4 summarizes 
the descriptive statistics of all dependent, independent and control variables included 
into regression models in this study. 

 
Table 4. Descriptive statistics of variables used in the study 

 
 Firm-year 

observations Minimum Maximum Mean Median Std. 
Deviation  N Valid Missing 

ROA 2192 0 -2.35 0.92 0.0086 0.0031 0.1217 
ROE 2192 0 -310.00 0.93 -0.1978 0.0065 6.7341 
EBIT 2166 26 -17710.00 3248.00 -7.1584 0.0220 387.0080 
LTD 2192 0 0.00 0.90 0.0880 0.0159 0.1494 
STD 2192 0 0.00 1.00 0.3077 0.2624 0.2267 
DR 2192 0 0.00 1.00 0.3957 0.3770 0.2640 
DE 2192 0 0.00 3126.67 4.9344 0.6052 131.2201 
SUFEQ 2192 0 -13.03 83.17 1.2316 0.9719 3.3926 
SZ 2192 0 5.39 18.17 11.1929 10.9447 2.1953 
GR 2192 0 -0.85 12.12 0.1749 0.0342 0.6932 

 

As seen from the table above, average debt ratio for this sample is about 40% 
(across all 2007-2014 years’ observations), meaning that Ukrainian companies are 
conservative in financing decisions and rely mostly on equity in their capital 
structures.  
 

4.2. Correlation analysis results 

In order to investigate the interrelation between capital structure and company 
performance the correlation analysis between the described above indicators was 
carried out. Table 5 offers the results of the Pearson correlation analysis among the 
variables used in this study. 

 
Table 5. Pearson Correlation analysis 

 
 ROA ROE EBIT LTD STD DR DE SZ GR 

ROA 1         

ROE 
0.055* 
0.011 1        

EBIT 
0.057** 

0.008 
0.001 
0.979 1       

LTD 
-0.083** 

0.000 
-0.008 
0.710 

0.006 
0.768 1      

STD 

-0.102** 
0.000 

-
0.079** 

0.000 

0.027 
0.213 

-
0.059** 

0.005 
1 
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DR 

-0.135** 
0.000 

-
0.072** 

0.001 

0.027 
0.216 

0.515** 
0.000 

0.825** 
0.000 1 

   

DE 

-0.016 
0.466 

-
0.991** 

0.000 

0.001 
0.975 

0.003 
0.878 

0.085** 
0.000 

0.075** 
0.000 1 

  

SZ 

0.167** 
0.000 

0.017 
0.438 

-
0.003 
0.894 

0.279** 
0.000 

0.234** 
0.000 

0.359** 
0.000 

-0.004 
0.864 1 

 

GR 
0.187** 

0.000 
-0.008 
0.708 

0.012 
0.583 

0.052* 
0.015 

0.067** 
0.002 

0.087** 
0.000 

0.006 
0.773 

0.117** 
0.000 1 

 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
 

As apparent from the correlation matrix above, the significant correlations 
between performance measures and explanatory variables are as follows. ROA 
correlates negatively to debt ratio as well as to short-term and long-term debt ratios. 
It has positive correlation with sufficient equity ratio at the 0.05 significance level. 
At the same time, ROE has negative correlation with debt ratio, debt to equity ratio 
and short-term component of debt. So ROA and ROE display relatively similar 
correlation patterns, whereas EBIT does not correlate significantly to any leverage 
ratio. 

Analyzing the interconnection with control variables, it is found that all types 
of debt ratios (total debt, long-term and short-term debt ratios) positively correlate 
with size and growth, meaning that companies become more leveraged with 
increasing size and higher growth. The profitability, measured by ROA, is also 
positively correlated with size and growth. 
Thus, based on the correlation analysis results it can be generally concluded, that 
company performance has a negative correlation with leverage in this sample.  
 
4.3. Regression analysis results 

In order to identify the relationship between capital structure and performance 
of Ukrainian listed companies multiple regression models were used. The impact of 
every single independent variable on each performance measure was analyzed, 
taking into account the influence of controlling factors. Results of the regression 
analysis are summarized in the Tables 6÷8. All constructed models are statistically 
significant (Model Sig. < 0.005) with no serial correlation in residuals (1.5 < DW < 
2.5) and no multicollinearity (VIF < 5). 

 
Table 6. Regression analysis results (Dependent variable: ROA) 

 
 ROA-1 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

LTD -
0.117 

-
0.157 -7.368 0.000 1.085 0.079 0.000 1.880 
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SZ 0.009 0.185 8.612 0.000 1.096 Interpretation 
LTD => ROA: negative, significant GR 0.029 0.180 8.705 0.000 1.014 

 ROA-2 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

STD -
0.085 

-
0.174 -8.289 0.000 1.060 0.085 0.000 1.877 

SZ 0.009 0.181 8.583 0.000 1.069 Interpretation 
STD => ROA: negative, significant GR 0.029 0.184 8.912 0.000 1.015 

 ROA-3 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DR -
0.108 

-
0.257 

-
11.914 0.000 1.150 0.113 0.000 1.887 

SZ 0.012 0.232 10.732 0.000 1.157 Interpretation 
DR => ROA: negative, significant GR 0.030 0.188 9.285 0.000 1.016 

 ROA-4 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DE -
0.000 

-
0.018 -0.868 0.386 1.000 0.056 0.000 1.866 

SZ 0.007 0.141 6.765 0.000 1.014 Interpretation 
DE => ROA: negative, not 
significant GR 0.028 0.177 8.459 0.000 1.014 

 ROA-5 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 
SUFEQ 0.002 0.047 2.255 0.024 1.004 0.058 0.000 1.857 
SZ 0.007 0.143 6.845 0.000 1.015 Interpretation 

SUFEQ => ROA: positive, 
significant GR 0.028 0.174 8.307 0.000 1.017 

 
Note: B – unstandardized coefficients, β – standardized coefficients, t-stat. – T-test statistics, Sig. – 
significance (p-value, 2-tailed), VIF – variance inflation factor, DW – Durbin-Watson statistics, R square 

– adjusted R square. 
Regression 1: ROAit = β0 + β1LTDit + β2SZit + β3GRit; Regression 2: ROAit = β0 + β1STDit + β2SZit + 
β3GRit; Regression 3: ROAit = β0 + β1DRit + β2SZit + β3GRit; Regression 4: ROAit = β0 + β1DEit + β2SZit 
+ β3GRit; Regression 5: ROAit = β0 + β1SUFEQit + β2SZit + β3GRit  
 

As apparent from the table above, LTD, STD and DR are statistically significant 
and have negative relationship with ROA; SUFEQ is statistically significant and 
have positive relationship with ROA. Both control variables (SZ and GR) have 
positive effect on ROA and are statistically significant. 
 

Table 7. Regression analysis results (Dependent variable: ROE) 
 

 ROE-1 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

LTD -
0.235 

-
0.150 -6.889 0.000 1.084 0.051 0.000 1.929 

SZ 0.015 0.144 6.601 0.000 1.096 Interpretation: 
LTD => ROE: negative, significant GR 0.045 0.136 6.479 0.000 1.014 

 ROE-2 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 
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STD -
0.176 

-
0.172 -8.040 0.000 1.058 0.058 0.000 1.923 

SZ 0.015 0.142 6.604 0.000 1.068 Interpretation 
STD => ROE: negative, significant GR 0.046 0.140 6.668 0.000 1.015 

 ROE-3 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DR -
0.219 

-
0.249 

-
11.346 0.000 1.146 0.085 0.000 1.935 

SZ 0.020 0.190 8.628 0.000 1.154 Interpretation 
DR => ROE: negative, significant GR 0.048 0.144 6.967 0.000 1.016 

 ROE-4 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DE -
0.003 

-
0.097 -4.533 0.000 1.032 0.039 0.000 1.936 

SZ 0.013 0.120 5.568 0.000 1.044 Interpretation 
DE => ROE: negative, significant GR 0.045 0.136 6.438 0.000 1.015 

 ROE-5 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 
SUFEQ 0.003 0.048 2.259 0.024 1.004 0.033 0.000 1.910 
SZ 0.011 0.105 4.918 0.000 1.015 Interpretation 

SUFEQ => ROE: positive, 
significant GR 0.043 0.130 6.128 0.000 1.018 

 
Note: B – unstandardized coefficients, β – standardized coefficients, t-stat. – T-test statistics, Sig. – 
significance (p-value, 2-tailed), VIF – variance inflation factor, DW – Durbin-Watson statistics, R square 

– adjusted R square. 
Regression 1: ROEit = β0 + β1LTDit + β2SZit + β3GRit; Regression 2: ROEit = β0 + β1STDit + β2SZit + 
β3GRit; Regression 3: ROEit = β0 + β1DRit + β2SZit + β3GRit; Regression 4: ROEit = β0 + β1DEit + β2SZit + 
β3GRit; Regression 5: ROEit = β0 + β1SUFEQit + β2SZit + β3GRit  

 
As apparent from the table above, LTD, STD, DR and DE are statistically 

significant and have negative relationship with ROE; SUFEQ is statistically 
significant and have positive relationship with ROE. Both control variables (SZ and 
GR) have positive effect on ROE and are statistically significant. 

 

Table 8. Regression analysis results (Dependent variable: EBIT) 
 

 EBIT-1 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 
LTD 0.004 0.002 0.092 0.927 1.078 0.030 0.000 1.964 
SZ 0.018 0.149 6.652 0.000 1.089 Interpretation 

LTD => EBIT: positive, not 
significant GR 0.030 0.077 3.579 0.000 1.014 

 EBIT-2 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

STD -
0.027 

-
0.023 -1.046 0.295 1.052 0.030 0.000 1.964 

SZ 0.018 0.155 6.988 0.000 1.060 Interpretation 
STD => EBIT: negative, not 
significant GR 0.031 0.079 3.634 0.000 1.016 
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 EBIT-3 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DR -
0.020 

-
0.020 -0.884 0.377 1.135 0.030 0.000 1.964 

SZ 0.019 0.156 6.822 0.000 1.139 Interpretation 
DR => EBIT: negative, not 
significant GR 0.031 0.079 3.632 0.000 1.017 

 
 

 EBIT-4 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 

DE -
0.000 

-
0.013 -0.605 0.545 1.000 0.030 0.000 1.964 

SZ 0.018 0.150 6.917 0.000 1.013 Interpretation 
DE => EBIT: negative, not 
significant GR 0.030 0.078 3.587 0.000 1.013 

 EBIT -5 

 B β t-stat. Sig. VIF R square Model Sig. DW 
SUFEQ 0.001 0.018 0.856 0.856 1.005 0.030 0.000 1.963 
SZ 0.018 0.150 6.946 0.000 1.014 Interpretation 

SUFEQ => EBIT: positive, not 
significant GR 0.030 0.076 3.519 0.000 1.018 

 
Note: B – unstandardized coefficients, β – standardized coefficients, t-stat. – T-test statistics, Sig. – 
significance (p-value, 2-tailed), VIF – variance inflation factor, DW – Durbin-Watson statistics, R square 

– adjusted R square. 
Regression 1: EBITit = β0 + β1LTDit + β2SZit + β3GRit; Regression 2: EBITit = β0 + β1STDit + β2SZit + 
β3GRit; Regression 3: EBITit = β0 + β1DRit + β2SZit + β3GRit; Regression 4: EBITit = β0 + β1DEit + β2SZit 
+ β3GRit; Regression 5: EBITit = β0 + β1SUFEQit + β2SZit + β3GRit  
 

As apparent from the table above, all independent variables are statistically 
insignificant in their impact on EBIT. In these models only control variables (SZ and 
GR) are statistically significant and have positive effect on EBIT. 
 

5. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Literature content analysis found that the existing capital structure theories 
provide quite conflicting views on the relationship between capital structure and firm 
profitability. Empirical researches also demonstrate the mixed findings on the nature 
of this relationship (positive, negative, not significant) for different contexts, i.e. 
countries, industries and time periods. 

Current study offers useful insight for company owners, managers as well as 
investors in Ukraine based on the empirical evidence regarding the capital structure 
decisions and their influence on profitability of domestic enterprises. 
Concluding the empirical research findings, Ukrainian companies prefer equity 
financing over debt in capital structure composition, as their balance sheets are low 
leveraged. These results are in line with the previous research findings that 
companies in developing economies tend to have more conservative balance sheets 
compared to developed countries.  
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Additionally, the regression analysis revealed that firm’s financial performance 
measured by ROA and ROE is significantly dependent on leverage. These findings 
support the advanced hypotheses and prove that the level of debt, both long-term 
and short-term, in the capital structure has a negative impact on profitability in the 
context of Ukrainian listed companies: the more firm is leveraged the lower 
profitability is anticipated. Thus, there is an inverse relationship between the debt 
level in capital structure and firms’ profitability, confirming the Agency cost and 
Pecking order theories. 

However, this research has its limitations, since it covers only manufacturing 
companies, so wider sample of companies can be further investigated. Besides, the 
regression models do not fully describe the variance in profitability measures as 
indicated by low coefficients of determination (R-square), therefore to increase the 
quality of models it is necessary for future studies to include more control variables. 
Additionally, concept of equity capital sufficiency and its impact on company 
market performance can be further researched. 
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Abstract. Information about the country's international economic situation is presented in the 
balance of payments. The current account is the main part of balance of payments, which 
reflects all the country's active flows associated with the international movement of goods and 
services. Current account deficit and its growth are often labeled as a sign of weakness in the 
economy, while its decline or the current account surplus is often associated with the 
strengthening of the national economy. Therefore, each country should evaluate what level of 
current account imbalance is acceptable or risky and requires a deeper  evaluation.  The article 
seeks to  assess  balance of payments of Lithuania  sustainability and acceptability of its 
current account.  
Keywords: balance of payments, current account, deficit, sustainability, assessment of 
current account acceptability. 
 
1. Introduction 

While analyzing the balance of payments and its current account, it is possible 
to assess the economic situation of the country, to determine its competitive position, 
to evaluate its creditworthiness, to predict the capital movement flows and the scope 
of foreign investments in the country. Both developing and developed countries face 
the problem of imbalance of current account. The current account deficit is often 
considered as a sign of weakness in the economy, although there are situations, when 
the current account deficit is considered as a sign of growing economy. However, in 
any case, each country should assess what level of imbalance of the current account 
is acceptable, since too high deficit of the current account can cause a lot of economic 
and financial problems, while its long-term surplus can adversely affect the export 
of the country. 

The aim of this paper is to assess sustainability of current account of balance of 
payments of Lithuania. 

In order to achieve the aim, the following objectives are set: 
1. To analyze methods of current account sustainability assessment; 
2. To create current account sustainability assessment model. 
3. To assess sustainability of current account of balance of payments of 

Lithuania. 
Research methods: analysis of academic writings and internet sources, 

statistical analysis, synthesis and abstraction. 
 

mailto:Eduardas.Freitakas@gmail.com
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 2.  Methods of current account sustainability assessment 

The foreign and Lithuanian authors as well as empirical research analysis 
showed that there are no universally accepted rules, which allow assessing 
sustainability of current account of balance of payments. On the other hand, there 
are several methods and a number of criteria, which can be used for  the country's 
current account imbalances acceptability evaluation. The economic literature usually 
identifies two main methods of assessing the sustainability of current account deficit, 
i.e., application of econometric models of intertemporal optimization and assessment 
on the basis of the change in trends of certain indicators. The first method has been 
widely applied by M. Bussiere et al. [1], D. Leigh [2] and R. Rodzko [3], meanwhile 
the second one has been extensively used by G. M. Milesi-Ferretti and A. Razin [4], 
N. Roubini and P. Wachtel [5], and R. Rodzko [3]. 

Following the first method, the optimum current account deficit is calculated 
econometrically. Then, upon comparing the optimum and the actual current account 
deficit, the conclusions are made about its acceptability. However, according to R. 
Rodzko (2005), intertemporal optimization-based methods fail to include the aspects 
as country’s possibilities to handle the debt or foreign investors’ willingness to lend 
and invest, thus, financing the current account deficit [3]. Therefore, they lead only 
to partial disclosure of sustainability of the current account deficit. 

Various criteria and relative indicators, used to determine the sustainability of 
the current account deficit, following the second method, can be classified into three 
main groups. First, assessment criteria and relative indicators in respect of current 
account structure, which include the following main relative indicators: the ratio of 
current account deficit and GDP; the ratio of GDP growth and current account deficit 
and GDP. Second, assessment criteria and relative indicators in respect of the 
structure of capital and financial account include the following key indicators: the 
ratio of direct foreign investment and external debt; the ratio of current account 
deficit, calculated without direct investments, and GDP; the ratio of external debt 
and GDP; the ratio of external debt and export; the ratio of external debt management 
costs and export, and expression of official international reserves in import months. 
Third, assessment criteria in respect of other internal and external indicators such as 
openness of the economy, economic growth of a country, real exchange rate, 
financial and political stability. 
 
3. The current account sustainability assessment model 

Current account acceptability assessment model is created on the basis of 
economic literature and the empirical research analysis.  

The model analyzes the acceptability of the current account according to the 
current account, the capital and financial account perspective and on the basis of 
other internal and external indicators. Model does not include the current account 
deficit assessment on a basis of intertemporal optimization based methods because 
they enable CAD acceptability reveal only in part, and they do not cover such aspects 
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as the country’s ability to service the debt or foreign investors' disposition to lend 
and invest in the country. 

According to the model, the current account condition was assessed in four 
stages. 

1. First of all CAD acceptability was assessed from the point of the current 
account perspective.  The structure of the current account balance was analyzed. The 
current account deficit is considered less acceptable if it leads to a large trade deficit, 
which reflects the structural country un-competitiveness.  Then the main causes of 
the current account imbalances - national saving and domestic investment were 
analyzed. Growth of internal investment improves CAD situation, while the decline 
in national saving worsen CAD acceptability. 

Finally, other indicators related to the current account structure were considered:  
goods and services export (import) dynamics; the current account deficit to GDP 
ratio; GDP growth and the current account deficit in relation to GDP ratio; Goods 
and services exports to GDP and foreign trade turnover (goods and services) to GDP 
ratio. 

2. In the second phase of investigation the CAD acceptability was assessed from 
the point of capital and financial account perspective. The structure of the financial 
account was investigated in order to determine what are the main current account 
deficit financing sources. 

Afterwards CAD acceptability was assessed from the foreign investment side. 
Indicators were calculated and assessed due to foreign direct investment increase. 
This indicator has been chosen because this investment is one of the most acceptable 
CAD financing sources. For current account deficit financing not only foreign direct 
investment is acceptable but also other forms of investment; foreign direct 
investment and foreign portfolio investment ratio; the current account deficit, 
calculated without foreign direct investment to GDP ratio shows the deficit financing 
structure; foreign direct investment and foreign debt ratio. This indicator was chosen 
because it shows what part of the foreign debt is covered by direct foreign 
investment. This ratio is expected to increase continuously as the desirability of 
increasing foreign debt would be financed by direct foreign investment. 

At this stage, the current account deficit was evaluated from the point of foreign 
debt structure. In assessment of CAD in terms of acceptability, government debt 
pose a greater risk than the private sector debt; foreign debt structure according to 
the duration, because in terms of liquidity the least acceptable CAD  sources of 
funding are considered short-term loans. Meanwhile, long-term and stable capital 
flows are preferable sources of CAD financing.  

Relative indicators used are: foreign debt to GDP ratio, which is important for 
evaluating the extent of the country's debt. A country’s debt is considered 
unacceptable, if this ratio exceeds 60 percent. Sustainability of this ratio is also one 
of the most important conditions for the admissibility of the CAD; foreign debt to 
export ratio also shows the extent of the country's debt, and should not exceed 300 
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per cent; general external debt management costs and the export ratio should not be 
higher than 35 percent. 

Also in the second stage, international reserves are calculated and analyzed, 
relative indicators used are:  official reserve buildup. They are important to assess 
because country's official international reserve is one of the possibilities for 
adjusting the imbalance in international public financing of goods and services 
exports. The stock increase in the current account improves the condition of 
acceptance; official reserve expression of months of imports. Indicator shows how 
many months state can finance it’s imports with existing official reserves. 
Acceptable levels of these stocks there are 3 - 4 months; money supply indicator 
ratio to official reserves. This indicator shows how much money in active currency 
may be immediately converted into foreign currency.  

3. In the third stage of the CAD acceptability assessment other internal and 
external indicators were investigated.  Indicators were selected due to the following:  
economic openness. Country's economic openness is an important indicator of the 
acceptability of the CAD, whereas the country, obtaining foreign currency can 
successfully serve the CAD; country's economic growth. Under the substantial 
economic growth higher level of CAD  may be  tolerated. Rapid economic growth, 
rising GDP means higher investment and higher income in the future; the real 
exchange rate. Real exchange rate growth may reduce not only country's exports, 
but also further promote the use of imported goods, which could reduce country's 
competitiveness and lead to a deterioration in the balance of foreign trade; financial 
stability. Country's stable financial and banking systems increase foreign investors 
confidence and encourage them to invest; political stability. Country's political 
instability, as well as financial market instability may lead to foreign investor’s 
withdrawal or reluctance to invest in the country. Political instability often leads to 
large budget and current account deficits. 

4. At the last stage of investigation the current account deficit acceptability is 
evaluated. The model allows comprehensively assessing country’s current account, 
and determining the risk profile of the country's economy. 

Thereafter, based on survey results and country's current account admissibility 
assessment indicators (Table 1), the main findings of the investigation are presented. 
Conclusions are drawn and grouped according to the main current account 
acceptability assessment aspects, e.g. according to the current account, the capital 
and financial account perspective and on the basis of other internal and external 
indicators. 

An analysis of the structure of the current account showed that during the period, 
the trade balance deficit has always been a key factor in the Lithuanian current 
account deficit. Therefore in this aspect country's current account imbalance is less 
acceptable. 
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Table 1. Lithuanian current account acceptability indicators 2004 - 2014 m. 
 

 
Indicator 

Year 
200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

CAB/GD
P, %  -7,6 -7,2 

-
10,4 

-
14,9 

-
13,0 2,1 -0,3 -3,8 -1,2 1,6 0,1 

X, inkr. 
%  0,0 31,0 18,4 9,2 27,7 

-
25,1 30,9 28,1 16,1 8,0 1,0 

M , inkr., 
%. 0,0 29,4 23,7 16,2 22,0 

-
35,7 30,5 28,7 11,1 7,5 2,4 

CAD/GD
P, %  7,6 7,2 10,4 14,9 13,0 -2,1 0,3 3,8 1,2 -1,6 -0,1 

Real 
GDP inkr 
/ CAD, % 1,0 1,1 0,7 0,7 0,2 * 5,0 1,6 3,3 * * 

X / GDP, 
% 47,3 53,8 55,6 50,4 57,1 51,9 65,4 75,1 81,7 84,1 81,8 

FT / 
GDP, % 

101,
7 

114,
9 

121,
5 

113,
8 

125,
8 

105,
6 

132,
7 

152,
7 

162,
6 

166,
9 

163,
5 

FDI inkr. 
% 0,0 43,2 23,4 24,9 -8,0 2,0 8,5 9,6 7,6 6,1 -3,8 

M1 inkr 
% 0,0 21,7 38,6 11,8 

-
27,0 75,7 49,4 11,5 26,8 

-
13,1 24,7 

FDI/M1, 
% 2,3 2,7 2,4 2,7 3,4 2,0 1,4 1,4 1,2 1,5 1,1 

CAD-
FDI % 
GDP -5,4 -5,8 -5,3 

-
11,4 -9,6 * 1,8 -0,6 -0,5 * * 

FDI/FD, 
% 

0,61 0,65 0,60 0,52 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,55 0,51 

FD/GDP, 
%. 43,3 50,3 59,3 70,5 72,3 86,7 85,8 80,1 77,8 69,8 69,9 

FD/X,% 
proc. 91,5 93,5 

106,
6 

140,
0 

126,
5 

166,
8 

131,
1 

106,
8 95,2 83,0 85,5 
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DMC/X, 
% 

48,0 47,8 59,7 75,2 80,2 120,
4 

83,3 59,2 54,3 48,4 40,6 

OIR 
inkr., % 0,0 21,9 36,7 19,7 

-
13,2 1,0 8,0 27,3 1,4 -8,9 22,3 

OIR/M, 
m. 3,3 2,7 2,7 3,1 2,5 3,7 3,0 2,6 2,7 2,5 2,5 

M1 /OIR 1,66 1,88 1,64 1,54 1,48 1,38 1,59 1,43 1,61 1,96 1,68 

CAD – Current account deficit; GDP – Gross domestic product; E – Exports of 
goods and services; FDI – Foreign direct investment; FD – Foreign debt; I – 
Imports of goods and services; M1 -  money in circulation and overnight deposits 
in domestic and foreign currencies; * – Current account surplus DMC- external 
debt management costs;  OIR - official international reserves 

 
Source: Author's calculation [6;7;8] 

 
The study found that country's economy is sufficiently open and competitive. In 

2004 - 2008 Lithuania's economy has developed rapidly. In 2009 most of indicators 
decreased significantly. However, since 2010 these indicators gradually started to 
improve and some of them have already reached or even exceeded previous level. 
Economic recovery and growth is again seen only positive current account with 
respect to admissibility. 

Current account deficit to GDP ratio showed  that in 2004 - 2008 this figure  
exceeded the acceptability limit set by the IMF of  5 percent of GDP  and  country's 
current account deficit in this respect became unacceptable. With the recovery of the 
national economy in 2010 - 2014 country's current account deficit did not exceed 5 
percent of GDP, which lead to the improvement of the current account admissibility. 

An examination of GDP growth and CAD ratio to GDP showed that Lithuania's 
current account deficit in 2006 - 2008 grew faster than country's real GDP. For this 
reason country's foreign liabilities grew faster than GDP. Country's economy 
recovered from 2010. GDP growth and CAD ratio shows faster GDP growth and 
current account surplus in 2013 - 2014. 

An analysis of the structure of the financial account showed that the main 
sources of financing of the current account were direct investment, portfolio and 
other investments.  In 2004 - 2008 country's current account deficit was mostly 
financed by other investments, so the current account deficit is considered 
unacceptable.  Since 2010 the situation was improving as growing part of current 
account deficit was financed by foreign direct investment, when the current account 
admissibility situation improved. 

The assessment of Lithuanian sovereign debt showed that the country did not 
have  foreign debt servicing problems. 
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Throughout the period the money supply M1 and official international reserves 
ratio has always complied with the thresholds for acceptance, so in this aspect, the 
current account position is acceptable. 

The analysis of the real exchange rate changes showed that exchange rate 
fluctuations were not significant. Lithuanian financial and political situation is 
sufficiently stable and reliable, so the following aspects of the country’s current 
account are also acceptable. 

 
4. Conclusions 

 1. Economic literature identifies two main methods of assessing the 
sustainability of current account deficit, i.e., application of econometric models of 
intertemporal optimization and assessment on the basis of the change in trends of 
certain indicators. Following the first method, the optimum current account deficit 
is calculated econometrically. Then, by comparing the optimum and the actual 
current account deficit, the conclusions are made over its acceptability. According 
to second method, various criteria are evaluated in order to determine the 
sustainability of the current account. By taking into account the indicators, the 
acceptability of current account deficit can be assessed in the view of the current, 
capital and financial account, investments, external debt, official international 
reserves, and other internal and external indicators.  
 2. Model of current account of Lithuania sustainability assessment is based on 
the assessment of the acceptability of the current account on the basis of the current, 
capital and financial account structures and other internal and external indicators. 
The model provides a comprehensive assessment of the current account situation 
and covers main aspects of acceptability such as the country's ability to service the 
debt, foreign investors' disposition to lend and invest in the country, country's 
economic growth, measured as its financial and political stability. 
 3. The assessment of sustainability of current account of balance of payments 
of Lithuania showed that in the period of its rapid economical development in 2004 
- 2008 most of current account of balance of payments sustainability indicators 
decreased significantly and the current account state could be assessed as 
unacceptable.  However, since 2010 these indicators gradually started to improve 
and some of them have already reached or even exceeded previous level. Economic 
recovery and growth improved current account conditions and moved it to 
sustainable state.  
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Summary. The importance of relation between credit risk and capital adequacyis 

highlighted by relevant changes of banking supervision and capital adequacy 

regulations inEuropean Union, which are mostly related to the tightening of 

requirements for banks’ capitalbecause of the passed financial crises, resulted in 

significant credit risk losses. Credit risk in thiscontext is treated as the main source 

that forms the demand for capital, so banks that analyze thepossibilities to 

strengthen their capitals, must assess the relations between the credit risk they 

acceptand their capital and capital adequacy level. 
Keywords: credit risk, banks’ supervision, capital adequacy, countercyclical capitalbuffer. 

 

1. Введение 

Банковская деятельность и доверие к ней после финансового кризиса 

стала актуальной и постоянно обсуждаемой темой. Крупные убытки, которые 

во время экономического спада потерпели банки, показали, что 

существующая модель деятельности банков, из-за ограниченно накопленных 

банками резервов для покрытия убытков, не всегда является надежной. Эта 

проблема раскрывается через достаточность капитала банков, что указывает 

на способность банка брать на себя убытки и поддерживать стабильный 

бизнес в долгосрочной перспективе, призму, таким образом, именно 

укреплению капитала банков, в настоящее время уделяется повышенное 

внимание. В настоящее время готовятся новые требования к банковскому 

надзору, которые обоснованны обновленными рекомендациями 

подготовленными Базельским комитетом банка международных расчетов 

(Базель III) и ориентированны на ужесточение требований к капитальным  

резервам банков. 

mailto:Eduardas.Freitakas@gmail.com
mailto:bgrinvydas@gmail.com
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Изменениям существующего основного капитала банка, особенно в 

кризисные периоды, наибольшее влияние имеет кредитный риск, из которого 

возникающие убытки непосредственно уменьшают запасы капитала банка и 

представляют угрозу неплатежеспособности банка. Таким образом, исследуя 

способность банка обеспечить достаточность капитала,  наибольшее 

внимание целесообразно уделить на практику управления кредитными 

рисками банков и усовершенствование их развития.  

Важность взаимосвязи достаточности капитала и кредитного риска  

также выявила  актуальность  требований банковского надзора и капитала 

для регуляторных изменений на уровне Европейского Союза, которые в 

основном связаны с ужесточением требований к капиталу для банков из-за 

последствий прошедшего финансового кризиса, наиболее проявившиеся 

через причиненные потери от кредитных рисков. Кредитный риск в этом 

контексте трактируется  как основной источник формирующий 

достаточность капитала, поэтому банки изучающие возможность укрепления 

капитала обязаны оценить кредитный риск и предполагаемую связь между 

капиталом и достаточностью капитала. 

Цель работы - изучить возможные варианты снижения кредитного 

риска банков в контексте обеспечения достаточности капитала, с помощью 

инструментов банковского надзора. 

Цель задачи – проанализировать инструменты банковского надзора для 

управления кредитным риском. Изучить практику управления кредитными 

рисками и достаточности капитала банков в Литве. 

 
2. Показатели кредитного риска банков Литвы и их динамика 

       Анализ уровня кредитного риска банков на примере  

коммерческихбанков Литвы, проведен на основе исследования зависимости 

кредитного риска от размера банка. Анализ проведен изучаякредитный риск 

и показатели достаточности капитала пяти банков страны (SEB, Swedbank, 

DNB, Medicinos bankasиŠiauliųbankas). Одной из целей этого анализа было 

определить, есть ли существенные различия между крупными и мелкими 

банками, оценивая их способность абсорбировать убытки кредитного риска 

через наличный  капитал. 

 Крупные: SEB, Swedbank и DNB банки. 

 Мелкие: Medicinos bankas и Šiaulių bankas. 

Другие банки, действующие в Литве (Danske, Нордеа, Unicredit) 

являются филиалами (представительствами) иностранных банков, не 

оглашают детали своих финансовых показателей и в результате отсутствия 

данных не представляется возможным определить их кредитный риск. 

Производя анализ выдвигалась гипотеза Н1, что мелкие банки могут 

абсорбировать сравнительно низкие потери по кредитным рискам, по 

сравнению с размером их доли в капитале.  
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Анализ коэффициентов достаточности собственного капитала 

выбранных банков представлен в таблице 1. Предоставленные данные 

показывают, что с 2010 года все банки выполняют минимальный норматив 

достаточности капитала (8 процентов), установленный Банком Литвы. Самой 

высокой достаточностью капитала из анализа выбранных банков отличился 

Swedbank, достаточность капитала которого на конец 2014 года составила 

15,78 процента,  а в 2011-2012 гг. колебалась в пределах 19-21 проц. 

 
 

Таблица 1. Динамика показателей достаточности собственныхсредств 

(капитала) банков 

  SEB Swedbank DNB Medicinosbankas Šiauliųbankas 

31.12.2010 г.  12,09 15,65 11,61 17,79 - 

31.12.2011 г. 12,94 19,05 11,41 18,62 - 

31.12.2012 г. 16,43 20,69 13,05 16,24 14,06 

31.12. 2013 г. 12,94 15,33 13,94 12,46 13,05 

31.12.2014 г. 13,37 15,78 14,32 14,07 12,81 

Источник: составленный автором на основании данных финансовой отчетности  2010-

2014 гг. SEB, Swedbank, DNB, Medicinosbankas и Šiauliųbankas. 

 
Несколько меньше достаточность капитала была в DNB банке (2014 г. 

14,32 проц.) и Medicinosbankas (2014 г. 14,07 проц.), тем не менее, динамика 

достаточности капитала банков различна и это показывает две различные 

тенденции платежеспособности банков: с 2011 года достаточность 

собственного капитала DNB банка равномерно росла и этот показатель 

достиг 11,41 проц., тем временем показатель достаточности капитала 

Medicinosbankas, наоборот, самый высокий был в 2011 году (18,62 проц.) и с 

тех пор постепенно снижался. 

Соответственно, снижался и показатель  достаточности капитала 

Šiauliųbankas, который в 2012 г. достиг 14,06 проц., а к концу  2014 г.  

уменьшился  до 12,81 проц. 

Предоставленные данные показывают, что показатель достаточности 

капитала SEB банка  в 2014 году (13,37 процента.) был ниже, чем в Swedbank, 

DNB и Medicinosbankas, однако отличился тенденцией роста. 

Детализируя кредитный риск банков, в первую очередь начинаем с 

обзора структуры пересчитанного капитала банков, который предоставляется 

в таблице 2. 

Таблица 2. Структура пересчитанного капитала банков, тыс. Евро 

  SEB Swedbank DNB Medicinosbankas Šiauliųbankas 

Капитал 1 уровня 604.272 678.907 357.759 20.282 86.274 

Акционерный 

капитал 
  475.000 190.183   68.019 
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Приложения к 

акциям 
        13.861 

нераспределенный 

доход 
  157.113     3.524 

резервныйфонд     167.335   756 

резервный капитал         373 

Другие резервы     240   -261 

Основной капитал 

2-го уровня 
41.521 2.782  10.580 553 

субординированные 

кредиты 
        

Другие резервы   2.782    553 

Дополнительный 

капитал 2-го уровня 
     

Капитал 3 уровня      

Вычеты   -114.658       

Общий капитал 645.793 567.031 357.759 30.863 66.553 

Источник: составленный автором на основании данных финансовой отчетности  2012-

2014 гг. SEB, Swedbank, DNB, Medicinosbankas и Šiauliųbankas. 

 
Разные банки предоставили не одинаковую структуру  своего 

пересчитанного капитала, поэтому не во всех случаях, мы смогли детально 

оценить структуру  пересчитанного капитала, однако данные показывают, 

что во всех исследованных банках доминировал капитал 1-го уровня, 

который относится к банковскому капиталу высшего качества. 

Основной капитал второго уровня имели почти все банки, за 

исключением DNB, однако дополнительного капитала второго  уровня  и 

капитала третьего уровня не имел ни один из рассматриваемых действующих 

банков Литвы. Это говорит о том, что капитал, в Литве действующих 

коммерческих банков, по его структуре был довольно качественным и 

стабильным, поскольку преобладал капитал первого уровня, но совсем не 

было, считающего, менее стабильным дополнительного капитала второго  

уровня  и капитала третьего уровня. 

Как показывают предоставленные данные, Swedbank, DNB и 

Šiauliųbankas, в капитале первого уровня преобладает акционерный капитал, 

состоящий из значительной доли капитала первого уровня. Šiauliųbankas 

отличился, как наиболее раздробленной структурой капитала, однако и в 

структуре этого банка преобладал акционерный капитал, который 78,8 проц. 

состоял из капитала 1-го уровня. 

Сравнивая структуру пересчитанного капитала крупных и мелких 

банков (рис.1), видно, что в случае мелких банков значительную часть  

пересчитанного капитала составил основной  капитал 2-го уровня – по 

сведениям 2014 г., упоминаемая часть достигала 9,5 проц., когда в случае 
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крупных банков эта часть достигала 2,8 проц. Это показывает, что капитал 

крупных банков был более прочным и стабильным. 

 

 
Рис. 1. Сравнение структуры пересчитанного капитала крупных и мелких 

банков 2014 г. 

 

Анализируя кредитный риск капитала, пересчитанный капитал 

приравнивается с потребностью подсчитанного капитала для компенсации 

принимаемого банком риска, оценивая кредитный, рыночный и 

операционный риск. 
 

Таблица 3. Показатели банков пересчитанного капитала, тыс. Евро 

 SEB Swedbank DNB Medicinosbankas Šiauliųbankas 

Пересчитанный 

капитал 
645.793 567.031 357.759 30.863 66.553 

потребности в 

капитале 
 287.526  22.156 54.228 

Кредитному риску   210.861   16.951 48.313 

Рыночному риску   53.348   2.533 3.177 

Операционному 

риску 
  23.316   2.671 2.737 

Достаточность 

капитала, в 

процентах. 

13,37 15,78 14,32 14,07 12,81 

Источник: составленный автором на основании данных финансовой отчетности  2012-

2014 гг. SEB, Swedbank, DNB, Medicinosbankas и Šiauliųbankas. 

 

Из-за недостаточности данных мы не могли проанализировать 

потребность капитала SEB и DNB банков (эти банки нужных сведений не 



810 

 

предоставили), однако по покаяниям достаточности капитала можно 

предположить, что они имели достаточно пересчитанного капитала для 

покрытия всех видов риска. 

В случае мелких банков основная потребность капитала кредитному 

риску составила (85,4 проц. потребности всего капитала), немного меньшая – 

рыночному и операционному риску (соответственно 7,5 и 7,1 проц. 

потребности всего капитала). 

Следует отметить, что в случае с Swedbank потребность для покрытия 

кредитного риска в общей структуре требований к капиталу банка все-таки 

была ниже (73,3 проц.), поэтому можем утверждать, что в случае с этим 

банком наибольшую значимость имела потребность капитала кредитному 

риску - это связано с тем, что Swedbank банк, как крупный банк большую 

часть активов инвестировал в различные ценные бумаги и валюту и поэтому 

столкнулся с большим риском рынка (процентная ставка, валютный курс, 

изменения цен). 

 
Рис. 2. Сравнение структуры потребности капитала крупных и мелких банков 2014 г. 

Источник: составленный автором на основании данных финансовой отчетности  2010-

2014 гг. SEB, Swedbank, DNB, Medicinosbankas и Šiauliųbankas. 

 
Стремясь оценить достаточность накопленного пересчитанного 

капитала рассматриваемых нами банков, сравнивая с минимальными 

потребностями капитала активам, оцененным по риску (принимая, как 

минимальную потребность – 8 проц. от активов, оцененных по риску, как это 

установлено Банком Литвы), проведен анализ имеющих излишков капитала. 

Предоставленные результаты исследования показывают, что 

относительно к наибольшим излишкам капитала выделился Swedbank, 

пересчитанный капитал которого минимальным потребностями капитала 

превышал 161 процентов. (это более чем в 2,5 раза). 

Также, довольно относительно большие излишки капитала имели и 

другие крупные банки DNB (79 проц.) и SEB (67 проц.) 
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Таблица 4. Взвешенных по риску активов банков и требования к капиталу, тыс. Евро 

 SEB Swedba

nk 

DNB Medicinosban

kas 

Šiauliųbank

as 

Активы 

взвешенные 

с учетом 

риска 

4.830.4

16 

2.712.42

4 

2.498.5

22 
276.957 812.687 

Минимальны

й размер 

капитала для 

активов, 

оцененным с 

учетом риска 

386.433 216.994 690.152 22.156 65.015 

Пересчитанн

ый капитал 
645.793 

1.957.84

7 
567.031 30.863 66.553 

Имеющийся 

относительн

ый избыток 

капитала, в 

проц. 

67% 161% 79% 39% 34% 

Источник: составленный автором на основании данных финансовой отчетности  2010-

2014 гг. SEB, Swedbank, DNB, Medicinosbankas и Šiauliųbankas. 

 

Рассматривая кредитный риск банков, важно оценить не только 

структуру капитала, но и другой элемент, предопределяющий уровень 

кредитного риска – банковское имущество и им вызывающий риск. Стремясь 

характеризовать рассматриваемую структуру банковского имущества, 

оцененного по риску, в первую очередь предоставляется общий обзор 

структуры активов банков. 

Как показывают, в таблице 4, предоставленные сведения, в структуре 

всех банковских активов преобладают кредиты, выданные клиентам. Больше 

всего кредитов предоставили SEB и Swedbank банки (соответственно 3,75 и 

3,7 млрд евро.), несколько меньше DNB банк (2,6 млрд евро). В то время 

портфели, предоставленных кредитов, мелких банков были значительно 

меньше: Medicinosbankas141 млн. Евро, Шауляйского банка 0,6 млн. Из всех 

кредитов, основную часть во всех банках составили кредиты частным 

компаниям и физическим лицам, так как это является доминирующим 

сегментом клиентов банка.  

Наряду к кредитам, предоставленным клиентам, также упомянуты 

другие актуальные элементы активов – наличные деньги и денежные 

средства в центральных банках и денежные средства в банках и других 

кредитных учреждениях,  которые является основным источником 

банковской ликвидности, поэтому составили  относительно большую часть  в 

структуре всех банковских активов. Также банки, в большинстве с целью 
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ликвидности, активно инвестировали  в долговые ценные бумаги, которые 

гарантируют определенную отдачу от инвестиций и позволяют поддерживать 

ликвидность активов, которые необходимы для выполнения нормативов 

ликвидности. 
Таблица 5. Структура активов банка 2014 г., тыс. Евро 

 SEB Swedban

k 

DNB Medicinosbankas Šiauliųbankas 

Наличные деньги и 

денежные средства 

в центральных 

банках 

418.884 628.621 154.993 26.907 56.535 

Денежные средства 

в банках и других 

кредитных 

организаций 

774.203 560.566 295.504 13.087 8.896 

Кредиты, 

предоставленные 

клиентам 

4.749 943 3.701 413 2.596 260 141.627 594.539 

Государственным 

институциям 
128.371 29.592 194.582 -  30.665 

Государственным 

предприятиям и 

самоуправлениям 

141.036 203.706 41.103 -  1.1233 

Финансовым 

институциям 
211.910 357.074 83.407 7.449 62.791 

Частным 

компаниям 
2.297.060 1.318.409 1.145.895 112.076 453.531 

Частным лицам 1.971.564 1.792.630 1.131.271 22.102 46.318 

Долговые ценные 

бумаги 
309.123 407.110 194.045 52.994 152.749 

Ценные бумаги 89.596 124.219 58.554 17.355 15.637 

Другие позиции 

имущества 
198.851 52.338 34.191 5.568 20.652 

Имущество всего 6.484.889 5.474.270 3.353.994 257.542 849.011 

Источник: составленный автором на основании БАНКА ЛИТВЫ (2015)  Основные 

показатели деятельности банков 2014 г.  [Просмотрено 15-05-2015] Доступ через 

интернет: http://www.lb.lt/pagrindiniai_banku_veiklos_rodikliai_1 

 
Структура активов крупных банков (рисунок 3) показывает, что 

кредиты, предоставленные клиентам составили 72 процентов от всех активов, 

денежные средства в банках и других кредитных организациях составили 10 

проц. от активов, наличные деньги и денежные средства в центральных 

банках – 8 проц. от активов, долговые ценные бумаги -  6 проц. от активов. 
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Рис. 3.  Структура активов крупных банков 

Источник: составленный автором на основании БАНКА ЛИТВЫ (2015)  Основные 

показатели деятельности банков 2014 г.  [Просмотрено 15-05-2015] Доступ через 

интернет: http://www.lb.lt/pagrindiniai_banku_veiklos_rodikliai_1. 

 

В структуре активов мелких банков (рис. 4) кредиты 

предоставленные клиентам составили меньшую долю (66 процентов. всех 

активов), однако более существенное влияние имели долговые ценные 

бумаги, которые составили 19 проц. от всех активов. Меньшая доля 

предоставленных кредитов в мелких банках может быть объяснена двояко. 

С одной стороны, это может указывать на проблемы мелких  банков 

предлагая кредиты клиентам, когда они, будучи  менее 

конкурентоспособными, не могут сформировать больший кредитный 

портфель, чем в настоящее время. С другой стороны, меньшая доля в активах 

клиентам предоставленных кредитов может быть напрямую связана с 

увеличением инвестиций в долговые ценные бумаги, которые этим банкам 

необходимы для поддержания достаточного уровня ликвидности (т.е. 

обеспечить  выполнение норматива ликвидности, установленного Банком 

Литвы). 
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Следует также отметить, что, в мелких банках денежные средства в 

банках и других кредитных организациях, составили лишь 2 проц. от всех 

активов, а это показывает, что мелкие банки как правило, держат большие 

ресурсы в других кредитных организациях, скорее всего, с целью 

ликвидности. 

 
Рис. 4.  Структура активов мелких банков 

Источник: составленный автором на основании БАНКА ЛИТВЫ (2015)  Основные 

показатели деятельности банков 2014 г.  [Просмотрено 15-05-2015] Доступ через 

интернет: http://www.lb.lt/pagrindiniai_banku_veiklos_rodikliai_1. 

 
Проанализированные показатели кредитного риска литовских банков и 

их динамику, показывают, что исследуемые действующие коммерческие 

банки Литвы не столкнулись с исключительно высоким кредитным риском, 

так как все время выполняли требования Банка Литвы о достаточности 

капитала, это означает, что исследуемые банки имели достаточно капитала 

для покрытия по риску оцененного имущества, соблюдая правила, 

установленные Банком Литвы.  

Разные банки используют различные методы для подсчета 

необходимого капитала (для оценки уровня риска), но не во всех случаях (из-

за отсутствия данных) была возможность точно оценить причины, 

определяющие уровень кредитного риска. Несмотря на это, мы приходим к 

выводу, что принимая во внимание структуру активов коммерческих банков, 
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действующих в Литве и на представляющий риск отдельные элементы 

активов, все банки имели достаточно капитала, чтобы иметь возможность 

компенсировать непредвиденные убытки из-за кредитного, рыночного, 

операционного, или других видов риска. 

 
4. Выводы 

Результаты исследования кредитного риска и связи капитала 

показывают, что: 

действующие в Литве, проанализированные коммерческие банки, не 

столкнулась с исключительно высоким кредитным риском, так как всегда 

выполняли требования Банка Литвы к достаточности капитала, а это 

означает, что исследуемые банки имели достаточно капитала для покрытия 

по риску оцененного имущества, соблюдая правила, установленные Банком 

Литвы. Коммерческие банки, работающие в Литве в период 2008 - 2014 гг, 

были достаточно подготовлены для потребности нужного капитала из-за 

влияния кредитного риска, поэтому были в состоянии покрыть остаток 

антициклического капитала большей частью своего капитала, если он в то 

время был бы определен. Идентифицируя установлено лишь несколько 

случаев, когда банки столкнулись с нехваткой капитала, но этот недостаток 

по сравнению с размером банков не был бы весьма значительным. 

Учитывая тот факт, что анализируемые показатели  достаточности 

капитала в действующих в Литве коммерческих банков в 2014 г. были  были 

более высокими, чем требуемый минимум (8 проц), можно ожидать, что и в 

ближайшее время, они все еще остаются достаточно высокими. Это означает, 

что Банку Литвы нету большой угрозы из-за возросшей угрозы кредитного 

риска коммерческих банков страны. Таким образом, ожидаемый 

относительно быстрый экономический рост в Литве, не следует 

рассматривать как очень важный фактор риска для банковского сектора в 

Литве. Выполненное сравнение действующих в Литве крупных и мелких 

банков о способности поглощать кредитные потери в контексте имеющегося 

капитала показал, что крупные банки в большинстве случаев сталкиваются с 

относительно одинаковым уровнем риска, как и малые банки. Это 

опровергает гипотезу о том, что малые банки могут абсорбировать 

относительно низкие потери по кредитам, по сравнению с их имеющимся 

капиталом. 
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Abstract. In Lithuania the most considerable growth of the number of new companies is 

observed in the sector of small and medium enterprises irrespective of the area of activity. 

Stable economic situation in the country, favourable legal environment conditions, and state 

support to small enterprises’ founders resulted in a great number of small and medium 

enterprises in Lithuania that at the end of the first quarter of 2015 exceeded the pre-crisis 

level of 2008. However, the growing number of new small enterprises means that 

competition in the sector of small and medium enterprises becomes more and more intense. 

To maintain their competitiveness, small enterprises try to adopt management accounting 

instruments that are characteristic to large enterprises; unfortunately, the attempts are far 

from successful. Thus, it is essential to determine the management accounting instruments 

that could be successfully used in small enterprises and to prepare an advisory management 

accounting model for small enterprises.  

Keywords: management accounting, small enterprises, management accounting 

instruments. 

 

1. Introduction 

Small enterprises’ activities are very sensitive to changes of inner and outer 

environment, hence application of management accounting principles creates 

favourable conditions for optimisation of enterprise’s activities, proper allocation 

of time and material resources, maximisation of human capital within the company 

and better planning of the enterprise’s future strategic goals. Differentiated benefits 

of management accounting instruments for the enterprise’s activities determine the 

fact that at the moment both leaders of large, production companies as well as 

leaders and accountants of small enterprises are interested in management 

accounting principles. Neither in theory, nor in practice, however, there is no a 

prepared and verified management accounting model for small enterprises 

according to which small enterprises could successfully integrate the most suitable 

management accounting instruments into their activities. 

mailto:Eduardas.Freitakas@gmail.com
mailto:gailute.gipiene@khf.vu.lt
mailto:jmoneklyte89@gmail.com
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The research aimed to investigate what management accounting instruments 

are used by Lithuanian small enterprises in their activities and prepare a 

management accounting model for small enterprises.   

The object of the research was a management accounting model for small 

enterprises. 

The method used during the research: theoretical analysis of management 

accounting instruments used in small enterprises was carried out using the 

following interdisciplinary research methods: analysis of the scientific literature, 

systemisation, and comparative analysis.  

Results – provided in conclusions. 

 

2. Theoretical investigations of management accounting instruments in small 

enterprises 

Theoretical analysis of the concept of a small enterprise showed that there is 

no a universal definition of what a small enterprise is (Longnecker, 2008; Gibson, 

Vaart, 2008; Roberto Dimperio, 2014; Mahembe, 2011). According to Longnecker 

(2008), definition of a small enterprise depends on the research direction that the 

author develops, the enterprise’s area of activity, and legal framework of the 

country where the enterprise is established. Definitions of a small enterprise found 

in literature sources and legislative acts concentrate on the number of employees 

and annual turnover, while the remaining features of a small enterprise (number of 

shareholders, region of the enterprise’s activities, and asset value of the enterprise) 

are unique as they depend on the area of the author’s activity or aims of the 

legislative act. 

Since the empirical investigation was carried out in Lithuania, the Law on 

Small and Medium-sized Business (2013) provides the most precise definition of a 

small enterprise, and according to it a small enterprise is an enterprise that 

complies with the following conditions: has less than 50 employees, the annual 

income of the enterprise does not exceed EUR 6.950 million, and the book value of 

the enterprise’s assets does not exceed EUR 4.924 million.  

Concept of management accounting. Concept of management accounting is 

investigated in many literature sources; the most important authors are the 

following: Lucey (1992), Mackevicius (1994), Armstrong (2001), Tyagi (2003), 

Anbuvelan (2005), Caplan (2006), Albrecht, Stice, Swain (2007), the American 

Accounting Association (2008), Crosson, Needles (2010), Debarshi (2011), Malik 

(2012), CGMA (2014). 

Chronological literature review showed that management accounting is a 

derived unit from the concept of accounting, and its main function is proper 

application of accounting to plan, organise, control and forecast management 

processes. In scientific literature, management accounting is also viewed as the 

process of searching for and identifying, evaluating and reporting information to 

the heads of the enterprise. In the literature of 1992–2005, adequate decision 

making is defined as the most important aim of management accounting. From 
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2006 the analysis concentrated on a new aspect – much attention has been paid to 

control elements within the enterprise. According to CGMA (2014), analysis of 

management accounting devotes special attention to strategic decisions that 

enterprises make in a long as well as in a short period. In this case management 

accounting is analysed as a means based of which the enterprise makes strategic 

decisions that optimise the enterprise’s activities in respect of time and cost. This 

feature of management accounting identified by CGMA is especially important to 

small enterprises whose decisions are often limited by time, material and human 

capital resources. 

Identification of management accounting instruments for small 

enterprises. Based on the results of the empirical investigation “Research into 

management accounting development in the context of economic changes” 

(Gliaubicas, 2012) and identified management accounting instruments, a scientific 

literature review was carried out that showed opinions of different authors on 

management accounting instruments and application possibilities of management 

accounting principles in small enterprises (International Federation of Accountants 

Committee (IFAC) (1998), Kaplan, Anderson (2007), Gliaubicas (2012), Kotler, 

Keller (2007) Lucey (2003), Drury (2006), Hopper, Northcott, Scapens (2007), Du 

Toit (2007), Warren, Reeve, Duchac (2009), Hilton (2010), Crosson, Needles 

(2011), Garrison, Noreen, Brewer (2011), Horngren, Harrison, Oliver (2011), 

Howen, Hansen, Heitger (2012)). 

Theoretical analysis revealed that the following elements can be successfully 

applied in the activities of small enterprises: differentiation between direct and 

indirect costs, allocation of indirect costs equally to all products, the full cost, 

ABC, TDABC, budgets, budgetary control, responsibility centre accounting and 

the balanced scorecard.   

 

3. Research methodology for a management accounting model for small 

enterprises 

The empirical investigation into application of management accounting 

instruments in Lithuanian small enterprises seeks to evaluate application of the 

management accounting instruments identified in the theoretical part of the work 

in the context of Lithuanian small enterprises and prepare a management 

accounting model for small enterprises based on the results of the empirical 

investigation and theoretical insights.  

Aim of the research was to investigate what management accounting 

instruments are used by Lithuanian small enterprises in their activities. 

Based on the aim of the research, the following tasks were set:  

1. To investigate what management accounting instruments are most 

popular in the context of Lithuanian small enterprises considering the 

area of activities. 
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2. To investigate what other management accounting instruments identified 

in the theoretical study are applied by Lithuanian small enterprises in 

their activities considering the area of activities. 

3. To investigate what are the limiting factors of application of management 

accounting instruments that are most relevant to small enterprises in 

Lithuania.  

The research formulates the issue of the application of management 

accounting instruments in the context of Lithuanian small enterprises in a clear and 

precise manner; hence, the descriptive method was selected. The empirical 

research was carried out one time, i.e., the research is not continuous. In order to 

identify management accounting instruments in small enterprises’ activities, 

quantitative survey was conducted during which primary data were collected. 

Primary data collection method used for the research was a poll; its method was an 

indirect questionnaire. When the data collection instrument was prepared, the 

theoretical research model was presented. Figure 1 presents a management 

accounting model for small enterprises.  

 

 
Fig. 1. Management accounting model for small enterprises 
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The theoretical study revealed that it is appropriate to distinguish nine 

instruments of management accounting in the activities of small enterprises: cost 

(production cost, commercial cost, and full cost), allocation of indirect costs to all 

products, ABC, TDABC, budgets, budgetary control, responsibility centre 

accounting, the balanced scorecard and other empirically not examined instruments 

of management accounting. 

The investigation model also illustrates complexity levels from I to IV of the 

elements attributed to a certain accounting development stage and management 

accounting area.  

 The first complexity level of management accounting instruments 

introduces the basic management accounting means that are most often 

used in enterprises.  

 The second complexity level is integral to the elements in the first level.  

 The third complexity level illustrates how the use of management 

accounting instruments from the first level and from the second level 

provides information and allows formation of new, progressive 

management accounting instruments that allow keeping management and 

accounting of activity based costs.  

 The fourth complexity level illustrates the most modern management 

accounting instruments that mainly aim at creation of value through 

effective management of resources. At level IV an instrument “Other 

methods” is also provided since the theoretical study revealed that the list 

of management accounting instruments used in small enterprises’ 

activities is not exhaustive and can be updated adding other management 

accounting instruments not approved in the theoretical study. 

In order to properly represent the application of management accounting in 

all Lithuanian small enterprises, a representative sample size was calculated. 

According to the data of the Lithuanian Department of Statistics, at the beginning 

of 2015, there were 12,181 small enterprises with the number of employees from 

10 to 50. Since the statistical population of the research is complete, the sample 

size was calculated according to Kardelis (2003) equation for sample size 

determination. According to this equation, the sample size of the empirical 

investigation for reliability of 95% and tolerance of 5% is 372 enterprises. Thus, in 

order to make a statistical reliable evaluation of what management accounting 

elements are most often applied in Lithuanian small enterprises, it is necessary to 

conduct a poll of 372 respondents-representatives from different production, 

trading and service enterprises operating in Lithuania in 2015. 

The data had been collected in 41 calendar day – from March 9, 2015 till 

April 18, 2015; the poll was placed on the website www.freeonlinesurveys.com. 

Enterprises received the link to the poll via the e-mail; e-mail addresses were taken 

from the websites of Lithuanian small enterprises. Data verification, systemisation 

and processing were carried out with SPSS software.  
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4. Empirical research results of a management accounting model for small 

enterprises  

Summary of questionnaire results showed that the majority of the respondents 

represent enterprises with 10–20 employees (54.00% of all enterprises that 

participated in the research). After evaluation of respondents’ distribution 

according to the number of employees and in order to more precisely illustrate the 

management accounting instruments’ use tendencies in activities of small 

enterprises, four segments illustrating the number of employees in an enterprise 

were modified into two segments reflecting the number of employees: 10–20 

employees (207 respondents) and 21–50 employees (167 respondents). When 

carrying out an empirical data analysis, formation of these new categories 

reflecting the number of employees helped equalising respondent segments what 

ensured more precise analysis of the data, allowed statistically significant 

comparison of the results and better demonstration of general tendencies. 

In order to demonstrate how application of management accounting 

instruments in the activities of small enterprises varies depending on the area of 

activities, the analysis of empirical data was carried out according to each area of 

activities of the enterprises, i.e., for production, trading, service enterprises and 

enterprises of mixed activities. Since in practice management accounting 

instruments are most widely implemented in activities of large production 

enterprises, the article discusses in more detail application of management 

accounting instruments in the activities of small enterprises and presents a 

management accounting model for small production enterprises. 

The empirical investigation revealed that in small production enterprises, 

irrespective of the number of employees, most often only production cost is 

calculated (15.90% of the enterprises with 10–20 employees; 29.30% of the 

enterprises with 21–50 employees). According to the investigation data, the least 

popular calculation of costs in production enterprises is “Commercial cost and 

full cost”: none of the enterprises with 10–20 employees calculate these costs, and 

only 1.2% of enterprises with 21–50 employees calculate these costs. According to 

cross-analysis data, 6.10% of the enterprises with 10–20 employees and 6.10% of 

the enterprises with 21–50 employees calculate other kinds of cost or cost sets that 

were not provided as variants in the questionnaire. 

The most popular method of indirect cost allocation in small enterprises 

(19.50% of the enterprises with 10–20 employees; 34.10% of the enterprises with 

21–50 employees) is indirect cost allocation equally to all products (figure 2). 
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Fig. 2. Methods of indirect cost allocation (%) used in production enterprises considering 

the number of employees 

 

Empirical investigation revealed that 15.90% of the enterprises with 21–50 

employees participating in the research allocate their indirect costs using ABC 

method of indirect cost allocation. 

According to the research data, small enterprises are not prone to only 

development of plans. In production enterprises with 21–50 employees, 6.10% of 

the respondents prepare activity plans; in enterprises with 10–20 employees, 

activity plans are used only by 3.70% of the small production enterprises that 

participated in the research. 19.50% of the production enterprises with 10–20 

employees and 36.60% of the enterprises with 21–50 employees  that participated 

in the research use activity plans and budgets. According to empirical 

investigation data, 14.60% of the small production enterprises with 10–20 

employees and 19.50% of the enterprises with 21–50 employees are still not prone 

to activity plans and budgets. 

The main purpose of the budgets is to help planning annual activities of the 

enterprise (9.70% of the enterprises with 10–20 employees; 17.90% of the 

enterprises with 21–50 employees; see Fig. 3). 

The second most popular purpose of using budgets in production enterprises’ 

activities is the help in controlling the enterprise’s activities (9.00% of the 

enterprises with 10–20 employees and 17.20% of the enterprises with 21–50 

employees).  

According to the results of the empirical investigation, the production 

enterprises with 10–20 employees do not make records on deviations from the 

budgets (8.90%), while production enterprises with 21–50 employees, according to 
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the collected data, pay much attention to making records on deviations from the 

budgets: 17.80% of the enterprises record deviations at the end of every month and 

16.50% of the enterprises do so at the end of the financial year. 

 

 
Fig. 3. Distribution of budget goals in production enterprises (%) considering the number of 

employees 

 

The empirical investigation showed that irrespective of the number of 

employees, production enterprises do not define responsibility centres (18.20% of 

the enterprises with 10–20 employees; 20.50% of the enterprises with 21–50 

employees). In case the enterprise defines responsibility centres, irrespective of the 

number of employees, the most common set of responsibility centres is the 

following: cost, income and profit responsibility centres (6.80% of the enterprises 

with 10–20 employees; 22.70% of the enterprises with 21–50 employees). 

Analysis of strategic goals revealed that for production enterprises with 21–

50 employees, 43.90% of the enterprises set strategic goals for their activities, and 

for enterprises with 10–20 employees, strategic goals are set by 22.00% of the 

enterprises that participated in the research. In order to evaluate implementation of 

the enterprise strategy in production enterprises with 10–20 employees, process 

improvement indicators are the ones to consider (10.80%) as for small production 

enterprises with low number of employees, it is especially important to ensure the 

maximum efficiency of activities in order to stay in the market. In production 

sector enterprises with 21–50 employees, strategic implementation is evaluated 

based on the following: financial indicators (21.60%), process improvement 

indicators (17.30%), and client satisfaction indicators (15.80%). Thus, evaluation 

of success of the enterprises with 21–50 employees is based not only on financial 
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and process improvement indicators but also on marketing indicators such as client 

satisfaction and client keeping. According to cross-analysis results, the respondents 

of the production enterprises with 10–20 employees stated that they do not use any 

other management accounting method named in the questionnaire in their 

enterprise activities (13.90%). In those cases when the enterprise uses other 

management accounting methods, the most popular management accounting 

methods are product life-cycle assessment (5.60%) and PEST, SWOT methods 

(5.60%; see fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Distribution of other management accounting instruments used in production 

enterprises (%) considering the number of employees 

For production enterprises with 21–50 employees, the majority of the 

respondents said that the enterprise that they represent does not use any of the 

named other management accounting methods (20.80%). The most popular other 

management accounting methods were: customer profitability analysis (12.50%), 

product life-cycle assessment (12.50%) and PEST, SWOT analysis (12.50%). 

The main reasons that keep production enterprises with 10–20 employees 

from management accounting novelties are belief that the enterprise lacks 

qualified personnel to develop management accounting means (13.00%), lack of 

information (10.60%) and too high expenses (8.90%). Similar reasons for not 

applying management accounting means were named by production enterprises 

with 21–50 employees: lack of information (13.80%), lack of qualified personnel 
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(13.80%), belief that management accounting principles are unnecessary 

(10.60%), and high expenses needed for application of management accounting 

novelties in small enterprises (10.60%). 

According to empirical investigation results, 19.50% of the production 

companies that do not apply management accounting methods or that apply several 

of them, and that have 10–20 employees, said that they were planning to 

implement management accounting principles in the future; while 18.30% thought 

that even in the future their enterprise would not be using any management 

accounting principles. For enterprises with 21–50 employees, more than one third 

of the respondents (32.90%) said that they were not planning to use management 

accounting instruments in their activities, while 29.30% of the respondents said 

they would use management accounting means in the future.  

Based on empirical investigation results and theoretical insights, a 

management accounting model for small production enterprises was prepared and 

is presented in fig. 5. For production enterprises with 10–20 employees, it is 

recommended to apply one of the simplest instruments of cost determination and 

management accounting of financial control – production cost. Meanwhile for 

production enterprises with 21–50 employees, an alternative cost calculation 

variant besides production cost is production, commercial and full cost. 

 
Fig. 5. A management accounting model for small production enterprises 
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Small production enterprises are usually family business, and the person who 

plans the enterprise’s activities lacks competence, information and skills to apply 

modern methods of indirect cost allocation that could create higher value for the 

enterprise, hence, the method of indirect cost allocation used in small production 

enterprises is – indirect cost allocation equally to all products. For enterprises that 

have specialists, it is recommended to use ABC or TDABC management 

accounting instruments since their application requires more time and knowledge, 

yet at the same time it helps organising indirect cost allocation more efficiently 

compared to indirect cost allocation equally to all products. Small enterprises, 

irrespective of the number of employees, cannot manage without plans, budgets 

and management accounting instruments of budgetary control. Although the set of 

these management instruments is a classical one, it remains relevant in every 

enterprise’s activities even today. It is recommended that small production 

companies conduct budgetary control at the end of each month and at the end of 

the financial year. It is also recommended for small production enterprises, 

irrespective of the number of employees, to install the instrument of the balanced 

scorecard that allows optimising strategic plans of an enterprise in simple ways.  

 

5. Conclusions 

1. According to results of the theoretical study, for small enterprises it is 

advisable to apply instruments of differentiation between direct cost and 

indirect cost, indirect cost allocation equally to all products, full cost 

(assessing production cost and commercial cost), ABC, TDABC, budget, 

budgetary control and management accounting instruments of the balanced 

scorecard. 

2. Based on insights of the theoretical analysis and results of the empirical 

analysis, an advisory management accounting model for small production 

enterprises was prepared. Small production enterprises are recommended to 

apply the following instruments: production cost or production, commercial 

and full cost, indirect cost allocation equally to all products or ABC indirect 

cost allocation method or TDABC indirect cost allocation method, plans, 

budgets and budgetary control, responsibility centres and management 

accounting instruments of the balanced scorecard.  

3. The main reasons why small production enterprises, irrespective of the 

number of employees, are not prone to application of management accounting 

instruments in their activities are the following: lack of qualified personnel, 

lack of information on management accounting instruments and their benefits 

to the enterprise’s results, too high expenses needed to install management 

accounting instruments and belief of the heads of enterprises that management 

accounting novelties are unnecessary.  
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Abstract. This paper discusses the measure of accounting quality by information aspect. 
Accounting information is very important part of company because all processes, strategies, 
budgets are managed by accounting information. It is very important to ensure the high quality 
because wrong decisions can be a result of company‘s bankruptcy. A common concept of 
accounting quality is not formed, various authors define different characteristics of accounting 
quality. This paper shows which characteristics are most identified by authors as the most 
important to ensure accounting quality, which are illustrated as a model. 
Keywords: quality, accounting, characteristics, information, assessment. 
 
1. Introduction 

Qualitative accounting is one of the most important company‘s success factor. 
Accounting requires special knowledges, skills and appropriate information systems 
which provide correct and necessary results. Only high quality accounting 
information ensures appropriate company‘s management because accounting 
information is used by users who are interested in accounting information. They need 
high quality information to make right decisions, to control company's business and 
to evaluate its potential. If accounting information is not qualitative, users get 
unclear and wrong information. It is verty important to separate which users: internal 
or external need information because different users need different information and 
some information is useful for one user but for other can be unnecessary. It is easier 
to assess accounting quality with setting accounting qualitative characteristics. The 
most important characteristics should be analyzed and implemented. 
 
2. The value of information quality in accounting 

Quality is an overall and versatile conception. It is difficult to define it because 
users have different perception of quality. The concept "quality" comes from the 
Latin word "Qualis", which means "what?". According to Ruževičius J. (2005), 
quality is a comformity of standarts and specifications, which are appropriate to use 
and the degree of consumer satisfaction. According to Juran J. M. (2005), quality 
means those features of products which meet customer needs and thereby provide 
customer satisfaction. It is a product or service which is free from errors. Only the 
customer defines quality because quality is what the user thinks quality is. 



831 

 

Extensively, quality is defined by Bagdonienė L. and Hopenienė R. (2009). They 
describe quality as a compliance with the requirements. 

In general, quality can be described as features and characteristics which meet 
the requirements of users and satisfy their expectations. 

The value of quality is very important in accounting. Accounting can be of two 
types: book-keeping and management accounting. Accounting can be defined as 
information about company's financial condition, its activities and developments. 

According to Váryová I., Košovská I., Vaňová A. F. (2014), the main objective 
of accounting is to provide a true and fair view of asset, financial situation and 
income of an entity. According to the authors, accounting performs these functions:  

• The function of documentation represents the fact that the accounting 
documents everything that is the subject of accounting and archives this 
information. 

• Control function – which sense is that the information about last events 
provided by the accounting is compared with previously planned 
information.  

• The task of the information function of accounting is to provide information 
to various users, allowing them to make the right decisions 

The main condition to make the right decisions is the quality of information. 
According to Ruževičius J. and Gedminaitė A. (2007), quality of information 

is the whole of features and indicators of information, ensuring requirements and 
exceeding expectations of users. The authors grouped the most important 
information indicators of the quality to four categories: information, availability, 
contextual and representativity. 

Information quality – it is related to the „nature“, that means the main value of 
information, that is the basis. This category includes not only accuracy and 
objectivity, but also reliability and reputation. It can be concluded that it is important 
for users not only the essential quality attributes of the information but also where 
the information becomes available. 

Availability of information quality includes such indicators as access of 
information and security. Access of information is understandable as the possibility 
of its users to access the certain information and to use it effectively. In other words, 
it is a free access to information, without any obstacles and interference. This 
category also emphasizes the importance of quality information systems. 

Contextuality of information quality – the quality of information has to be 
assessed in the context. Completeness and timeliness are the most important 
characteristics of this quality category.  

Representativity of information quality includes indicators related to the form 
of data, understanding of data and interpretation of data. 
3. Accounting quality assessment measures 

Accounting information is very important for users, who are related to a 
company. According to Kanapickienė R., Rudžionienė K., Jefimovas B. (2006), 
accounting users are divided into internal and external. 
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Internal accounting users are managers, employees and their groups. They are 
the main users of accounting information because they are directly interested in 
company‘s activities. They must take care in the company's profit, should always 
have enough money to settle with creditors and suppliers, to pay dividends, to settle 
with the authorities for the taxes, in short, to be able to take short-term or strategic 
company decisions. Employees are interested in whether the company's activities are 
successful, what are their career opportunities. They are usually available to get only 
the general public information published in the financial statements. 

According to the authors, external accounting users are shareholders (owners), 
creditors (suppliers, service providers), customers, competitors, public authorities 
and society. These users are orientated to the quality of information presented in 
company's financial statements. 

Different users need different qualitative information, therefore it is important 
to define user‘s requirements for quality of accounting information. 

Biddle and Hilary (2006) mentions these evaluation measures for external 
users: earnings aggressiveness, loss avoidance, earning smoothing, timeliness. 

Barth, Landsman and Lang (2006) recommends to assess accounting quality 
by earnings management, timely loss recognition and value relevance parameters. 

These mentioned authors recommend to comply universal, general rules, 
which are usual, but they do not estimate that accounting firstly has to comply the 
law to ensure quality and then to find various strategic methods. 

According to the analyzed research of Souza C. M. (2007), accounting quality 
has to be assessed by accrual metrics, general accepted accounting principles and 
timely loss recognition in the organizations. He recommends to pay the biggest 
attention to justice of information. According to the author, accounting has to be 
prepared by the rules, law and ethical requirements. 

Generally providing quality information to external users, it is important to 
comply the law, standarts and the rules because they ensure that financial statements 
are represented correctly. The most important assessment criteria for external users 
is information reliability or reality. Also, a very important aspect is timeliness and 
appropriate managing of earnings. 

On the contrary of external users, internal users need deeper accounting, not 
only published in financial statements because this information is needed for 
decision making what is the main value of company‘s management. 

Obaidat A. N. (2007) as the main accounting qualitative characteristics defines 
relevance and reliability. According to the author, these features are the most 
important for decision making. 

If one of these features is not ensured, accounting information is not beneficial. 
According to the author, very important characteristics are consistency, 
comparability, understandability and cost-benefits. These characteristics are 
illustrated as hierarchy of features (fig.1). 
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Source: Obaidat A. N. (2007), p. 28 

Fig. 1. A hierarchy of features of accounting information quality 

 
All these accounting qualitative characteristics are interrelated. If we want 

information to be useful, it must be relevant and reliable. 
Relevant information should have predictive value, feedback value and 

timeliness. Relevant information helps to forecast, also to assess whether the 
objectives justified expectations. This information also shoud be timeliness, i.e. as 
long as the user can influence decisions because of the information which is not at 
the time or when it is after the time, is not usefulness. 

Reliability is the feature that allows users to trust the information. It means that 
company's interests are properly represented in accordance with the principle of 
neutrality. Information shoud be provided without mistakes and impartially. It is also 
important to control and to check the information in different methods. 

In order for information to be useful, it has to be compared with other 
information. Rezults can be campared when companys use the same accounting 
methods. The different periods of company can also be compared. This allows to 
analyze the set and achieved objectives. 

Consistency means that company‘s policy or methods are not changing very 
often. It does not mean that company can not have new methods, but they have to be 
reasonable and the reasons and the effect of changes have to be indicated. 
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Cost-benefits feature is very related to usefulness feature. Not all information 
is necessary for users, therefore it is very important to assess whether benefits of 
provided information are higher than the costs incurred for collecting the 
information. It is very difficult to identify this because usefulness is very subjective 
feature and it is not possible to evaluate its reliably. 

According to the author, only the full set of qualitative characteristics is 
relevant for making managing decisions. 

Kundelienė K. (2009) devided the most important qualitative characteristics 
into five groups: intrinsic, representational, processing, contextual and accesibility. 
These groups have these qualitative characteristics: 

• intrinsic: correctness, reliability, clarity, understandability, accuracy, 
objectivity, completeness; 

• representational: unbiased, convenience to analyze; 
• processing: ability to identify errors, comparability, convenience to 

process, error-free, compatibility, sortable; 
• contextual: usefulness, relevance, topicality, timeliness; 
• accesibility: security, responsibility allocation, unachievable, clear source; 

updatability; 
9. According to the author, the most important characteristic is 

understandability. This is a necessary condition for evaluation of quality because 
misunderstood information is not useful and this does not satisfy the necessary 
condition that information benefits have to be higher than the costs incurred for 
collecting the information. 

10. Nobes Ch. W. and Stadler Ch. (2014) analyzed the relation with 
international accounting standards, where accounting quality is assessed by these 
features: understandability, relevance, including materiality and timeliness, 
reliability, including faithful representation, substance over form, neutrality, 
prudence, completeness and comparability. In author‘s opinion, all these 
characteristics, except timeliness, are very abstract and it is very difficult to evaluate 
them. 

11. These accounting characteristics are illustrated in the framework (fig. 2). 
12.  
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Source:  Nobes Ch. W.; Stadler Ch. (2014) p. 38 

Fig. 2. Framework of accounting qualitative characteristics 

 
Nobes Ch. W. and Stadler Ch. (2014) assess usefulness as the most important 

feature, which is ensured by other features. These authors also assess generally 
accepted accounting principles. The most important principles, in their opinion, are 
accrual basis and going concern. 

According to Xu H., Nord J. H., Nord G. D. Ir Lin B. (2003), there are four 
most important qualitative characteristics of information: accuracy, which occurs 
when the recorded value is in conformity with the actual value; timeliness, which 
occurs when the recorded value is not out of date; completeness, which occurs when 
all values for a certain variable are recorded and consistency, which occurs when the 
representation of the information values is the same in all cases. 

Fedorowicz J. ir Lee Y.W. (1998) as the main accounting qualitative 
characteristics defines the accessibility, appropriate amount of information, 
believability, completeness, concise representation, consistent representation, ease 
of manipulation, free-of-error, interpretability, objectivity, relevancy, reputation, 
security, timeliness, understandability, value-added. 

Most of the authors without already mentioned qualitative characteristics also 
emphasize the importance of information technology. According to Kundelienė K. 
(2011), information, preapred by information technology, is more complete and 
safer. According to Emeka-Nwokeji, N. A (2012), Wongsim M. and Gao J. (2011), 
qualitative information is one of the competitive advantages of the organization. The 
accounting information system is necessary to maintain the quality of the 
information and the successful development of processes. 

After analyzing accounting qualitative characteristics of internal users defined 
by various authors, assessed the most important characteristics: usefulness, 
relevance, understandability, reliability, accuracy, comparability, timeliness, 
objectivity, consistency and the importance of information technology. 
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Qualitative characteristics are systematized in model, which shows relation of 
the features (fig. 3). 

 

 
Source:  prepared by the authors 

Fig. 3. Relation of qualitative characteristics  

 
Accounting qualitative characteristics are closely related because if one of 

these features is not ensured, others are also not ensured. The main characteristic of 
accounting quality is usefulness. It is ensured by other important characteristics, such 
as relevance, understandability, reliability, accuracy and comparability. These 
features are very important in order to ensure the most important feature – 
usefulness. But these characteristics are also ensured by other important features. 
Information technology ensures reliability and accuracy of accounting information, 
consistency – accuracy and comparability, objectivity – reliability and accuracy, 
timeliness – relevance of accounting information. These features can be evaluated 
as primary because they are not ensured by other characteristics but information 
without them can not be useful. These primary characteristics without other features 
can also ensure the main characteristic – usefulness. 
 

4. Conclusion 

Quality in accounting has a big value because only qualitative accounting 
information can ensure successful management. Qualitative information is used by 
users who are interested in accounting information for decision making, to control 
company's business and to evaluate its potential. Therefore, qualitative information 
has to be ensured by qualitative characteristics: relevance, understandability, 
reliability, accuracy and comparability, timeliness, objectivity, consistency and the 
importance of information technology. Only full set of qualitative characteristics is 
relevant for making managing decisions. 
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Abstract. Theoretical and methodological bases of politics of protectionism and free 
trade are investigational in the world market of industrial products. The factors of 
success of the developed countries are generalized in trading in the manufactured 
goods on the stages of transition from the methods of protectionism to economic 
liberalism. Principles of realization of economic politics of the state in balancing of 
interests of national economy and environment are studied, between benefits from 
the height of export potential and threats of surplus admittance to the internal market 
of importer within the framework of norms and rules of WTO. 
Keywords: globalization, industry, protectionism, world trade, management, free 
trade, quality of life.  
 
1. Вступление 

      Главной целью управления государством должен быть рост 
благосостояния, защита интересов и прав граждан. Если вести речь о 
положении Украины в мировых рейтингах, которые отображают уровень ее 
социально-экономического развития, то они свидетельствуют о наличии 
серьезных проблем  в жизнедеятельности государства [табл.1]. К примеру, по 
показателям ожидаемой продолжительность жизни (71 год, 110-е место среди 
194 стран, по данным ВОЗ за 2013г.), ВВП (ПКС) на душу населения ($8668, 
105-е место среди 186 стран, по данным МВФ за 2014г.), средней заработной 
плате ($160, январь 2016г., по данным Госкомстата Украины) и многим 
другим показателям Украина находится среди аутсайдеров в Европе.  

Поскольку Украина присоединилась к ВТО, к нормам и правилам 
мирового ведения хозяйства, чрезвычайно остро ставится вопрос, или удастся 
государству в новых условиях осуществления экспортно-импортных 
операций постепенно, шаг за шагом приобщаться по своему экономическому 
потенциалу к когорте развитых стран, или по-прежнему оставаться среди 
стран с малоимущим и несчастливым населением. 

mailto:gerasymchuk.vh@i.ua


839 

 

 
Показатели США Кита

й 
ФРГ Син-

гапур 
Япо-
ния 

Рос- 
сия 

Укра
- 

ина 
1. ВВП (ППС),  
    $ млрд. 

1734
8 

(2) 

1761
7 

(1) 

3748 
(5) 

453 
(40) 

4751 
(4) 

3577  
(6) 

372 
(48) 

2. ВВП (ППС),  
    $ тыс./чел. 

54,60 
(6) 

12,88 
(89) 

45,89 
(18) 

82,76 
(3) 

37,35 
(28) 

24,81 
(49) 

8,67 
(105) 

3. ИРЧП  0,915 
(8) 

0,719 
(91) 

0,916 
(6) 

0,901 
(9) 

0,890 
(17) 

0,798 
(50) 

0,747 
(81) 

4. Индекс про-
должительности 
жизни, лет 

79 
(38) 

75 
(76) 

81 
(20) 

83 
(6) 

84 
(1) 

68 
(129) 

71 
(124) 

5. Средняя  
зарплата, $   

3263 
(4) 

656 
(56) 

2720 
(13) 

2616 
(14) 

1536 
(17) 

615 
(64) 

160 
(71) 

Составлено автором на основании данных ООН, МВФ, ВОЗ, МОТ и других 

доступных источников по состоянию на 01.03.2016. В скобках указаны 

позиции стран в мировых рейтингах. 

 
Актуальность проблемы, которая рассматривается, заключается в том, 

чтобы выяснить, каким образом государство  должно балансировать в своей 
деятельности между соблюдением положений доктрины протекционизма и 
доктрины свободной торговли, между мерами, направленными на рост 
экспортного потенциала и выгодами от допуска на внутренний рынок 
импортера для достижения своих стратегических целей. 

Данная проблема является актуальной для развитых стран, а еще в 
большей степени для стран, которые развиваются. Ведь многие страны 
"третьего мира" стремятся к более справедливому месту и роли в 
международном разделении труда и его результатов. 

Цель исследования заключается в обобщении теоретических и 
методологических основ доктрин протекционизма и фритредерства, 
формулировке практических рекомендаций относительно создания 
эффективного механизма управления экономической политикой, ее 
индустриальной составляющей, как на внутреннем, так и на международном  
рынке в условиях вызовов глобализации  за счет взвешенного баланса 
применяемых методов государственного регулирования экономикой и 
законов свободной торговли. 

Методологическую основу научно-практического исследования 
формируют концептуальные подходы в экономической науке по изучению 
проблем глобализации, международных экономических отношений, 
геополитики, цикличности развития социально-экономических систем, 
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доктрин протекционизма и фритредерства, а также функционирования 
национальной экономики, ее промышленной сферы. Среди использованных 
конкретных методов исследования: статистический, системно-структурный, 
сравнения, логического анализа, исторический и другие. Информационную 
базу научного поиска составляют литературные источники по 
рассматриваемой тематике, документы и материалы органов государственной 
власти,  а также ряда международных организаций (ООН, МВФ, ВОЗ, ВТО, 
МОТ и др.). 

 
2. От политики протекционизма к либерализации в мировой торговле   

Доктрина протекционизма (от лат. protection – защита, покровительство, 
прикрытие) связана с государственной политикой, которая  направлена на 
защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов, ограничение ввоза 
товаров из-за границы ради поддержки собственного производства, а также 
активизацию деятельности субъектов ведения хозяйства на  мировых рынках 
путем использования тарифных и нетарифных инструментов во 
внешнеэкономической деятельности. 

Протекционистская политика в международной торговле особенно 
проявляется в период экономических кризисов, когда интересы 
национального товаропроизводителя явно превалируют над интересами 
импортеров. Критики государственной политики протекционизма делают 
ударение на негативных ее сторонах, поскольку, по их мнению, данная 
доктрина  создает преграды на пути развития, как национальной экономики, 
так и мировой торговле в целом. 

Концепция протекционизма возникла в эпоху первичного накопления 
капитала в странах Западной Европы и доминировала с конца XVI ст. до 
средины XIX ст. Теоретические основы активной роли государства, его 
правителей в осуществлении торговли с другими странами разработаны 
меркантилистами. Они, как известно, связывали благополучие государства 
исключительно с активным балансом внешней торговли. Протекционизм 
выступал в качестве стержневой доктрины в международной торговле, 
которая была признана ведущими европейскими государствами: Англией, 
Австрией, Португалией, Пруссией, Швецией, Францией и Россией. 

Доказательным примером эффективности политики протекционизма на 
определенном периоде развития государства может служить Навигационный 
акт 1651 года в Англии.  В этой связи, стоит, по нашему мнению, обратиться 
к анализу основных положений указанного акта, осуществленного известным 
автором не только Периодической системы химических элементов, но и 
"Толкового тарифа" Д. И. Менделеевым [1]. 

В осуществленном исследовании Д.И. Менделеев отмечает: "Поворот в 
лучшую сторону как в политическом строе, т. е. в прекращении внутренних 
раздоров, так и в отношении к внешней торговле и к внутренней 
промышленности начинается в Англии явно с половины XVII столетия... 
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Навигационный акт действовал в Англии, сперва с некоторыми 
кратковременными перерывами, в течение двухсот лет, до 1850 года, когда он 
отменен попутно с отменою многих других протекционистских мер… 

Англия из державы третьестепенной в торгово-политическом смысле 
стала первоклассною и из страны среднего достатка – богатейшей, 
преимущественно благодаря развитию колониальной и вообще морской 
торговли, а между нациями, строящими корабли, Англии принадлежит, 
бесспорно, первое место не только по достоинству или качеству постройки, но 
и по ее дешевизне и по количеству...  

Оттуда и пошла английская сила, наука и самосознательное, здоровое 
отношение к промышленности и государству. Без своевременно примененного 
протекционизма Англия, наверное бы, пропала давным-давно, наподобие 
Венеции или Ганзы, нашли бы там нормандскую, или саксонскую, или какую 
другую кровь  и аннексировали бы. А мир и его мирное развитие от этого, 
вероятно, много бы проиграли" [1, c. 19-23]. 

Как только Англия достигла передовых позиций в мировой торговле и 
индустриальном развитии, именно она стала инициатором изменения 
доктрины покровительства, доктрины протекционизма со стороны 
государства на доктрину свободной торговли, или фритредерство (от англ. free 
trade). Фритредерство, по мнению Д.И. Менделеева, стало чрезвычайно 
выгодным для той же Англии по целому ряду причин, а именно:   

- "…главные виды машин созданы Англией, в ней производились и 
производятся; постороннее соперничество здесь не страшно для Англии…"; 

- "…первейшими двигателями промышленности служат торговля и 
мореходство, а в том и другом Англия уже заняла в середине столетия первое 
место, чему помогли ей навигационный акт, владение колониями…"; 

- "точные науки, ставшие в новейшие времена безысходно 
необходимыми для установления силы и ведения современной 
промышленности, в Англии развились и расцвели в период 
покровительственной системы до того, что англичане заняли и тут едва ли не 
первое место…"; 

- "учение экономистов, следовавших за Адамом Смитом, в эпоху 
введения свободной торговли господствовало не только в самой Англии, но и 
во всей науке того времени, а оно прямо требовало свободы торговли как 
одного из приложений общего начала невмешательства государства в торгово-
промышленные отношения…" [1, c. 24-27]. 

В основу фритредерства положено, как известно из истории 
экономических учений, теорию абсолютных преимуществ А. Смита и 
сравнительных затрат производства Д. Риккардо, а в дальнейшем 
подкрепленных теорией соотношения факторов производства (Хекшера – 
Олина), теоремой Столпера – Самуэльсона, наработками нобелевских 
лауреатов по экономике, многих других ученых-экономистов [2]. 
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3. Изменения в рейтинге мировых лидеров промышленного производства 

на изломе тысячелетий 

Поскольку в данном исследовании мы делаем намерение 
проанализировать, за счет каких механизмов, каких управленческих решений 
на наивысших законодательных и исполнительных ступенях власти достигают 
успеха государства мира на рынке промышленной продукции в условиях так 
называемой свободной торговли, стоит привлечь внимание читателя вот на 
какую закономерность. В 1913 году, когда развитие капитализма достигло 
своего максимума накануне первой мировой войны, объемы мирового 
промышленного производства среди  наиболее индустриально развитых 
государств распределялись следующим образом: США – 36%, Германия – 
16%, Англия – 14%, Франция – 6%, Россия – 4%, Япония – 1%. Вполне 
очевидно, что и через 100 лет эти же страны остаются, как и раньше,  среди 
лидеров мировой индустрии. 

Так, в рейтинге ТОП-20 (2012г.) по доле мирового промышленного 
производства  страны выстроились в следующей последовательности: Китай – 
19,0%, США – 15,7%; Япония – 7,5%; Германия – 4,8%; Россия – 3,1%; 
Саудовская Аравия – 2,5%; Бразилия–  2,4%; Южная Корея – 2,1%; Канада – 
2,0%; Италия – 2,0%; Мексика – 2,0%; Индонезия – 1,9%; Великая Британия – 
1,9%; Индия – 1,9%; Австралия – 1,8%; Франция – 1,8%; Испания – 1,3%; ОАЭ 
– 1,2%; Иран – 1,1%; Норвегия – 1,0% [3]. 

 Полтора века тому (середина XIX ст.) центр индустриального 
производства переместился с Китая до Великой Британии. В конце ХХ ст. 
инициативы  в развитии промышленности опять возвращаются в Китай. 
Следовательно, можно вести речь о проявлении особенных экономических 
циклов. Возможно, по нашему мнению, к известным циклам Дж. Китчина (3-
4 года), К. Жюгляра (7-11 лет), С. Кузнеца (15-25 лет), Х. Кларка и М. 
Кондратьева (45-60 лет) следует прибавить еще и "сверхдлинные" волны в 
цивилизационном и индустриальном развитии. Связаны они могут с 
конвергенцией нано-, био-, информационных и  когнитивных технологий 
(NBIC-конвергенция), например, при освоении Луны, Марса, других планет. 

Остановимся на факторах успеха в мировой торговле промышленными 
товарами с использованием рычагов протекционизма на примере 
представителей "сильных мира сего". "Сильных" с позиций, как потенциала 
национальной индустрии, так и в других сферах, включая и мировую валютно-
финансовую систему. Идет речь, в первую очередь, о странах, валюта которых 
представлена в корзине резервных валют МВФ:  США (доллар), ЕС (евро), 
Великая Британия (фунт стерлингов), Япония (иена), а также (с 01.10.2016г.) – 
Китай (юань). 

Понятно, что методы протекционизма образца XXI века содержательно 
отличаются от раннего меркантилизма. Проявляются данные методы в 
особенных формах – субсидиях, поощрении потребителей в покупке 
продукции отечественного товаропроизводителя, конъюнктурных пакетах и т. 
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п. Методы протекционизма, применяемые развитыми странами, выражают 
интересы, в первую очередь, мощных национальных и международных 
монополий – ТНК. Они традиционно осуществляют как захват, разделение, так 
и перераспределение рынков сбыта промышленных товаров, капиталов и 
услуг. Такие действия, хотя формально и сдерживаются законодательными 
актами во многих странах, но их влияние на международную торговлю из года 
в год лишь усиливается. В этой связи фрагментарно охарактеризуем методы 
протекционистской политики рядом государств, а именно: Китая, США, 
Великой Британии, ФРГ, Японии, а также Украины. 
 
4. Китай: оперативно реагировать на запросы бизнеса 

На протяжении почти четырех десятилетий (с 1978 г.), шаг за шагом 
стремительного вторжения китайской экономики на мировые рынки, 
исследователи анализируют первопричины такого успеха. Главный фактор 
заключается в том, что государство оперативно реагирует на запросы бизнеса, 
поэтапно совершенствует правовую систему регулирования его деятельности. 
Постоянно увеличиваются субсидии и льготы для производителей 
промышленной продукции, которые ориентированы на экспорт. Решен вопрос 
по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Усиливается 
субсидирования предпринимателей, которые активно и эффективно 
занимаются разработкой и коммерциализацией инноваций. 

Государство принятием соответствующих протекционистских мер 
препятствует ввозу в страну продукции, которая создает конкуренцию 
национальному товаропроизводителю. В случае необходимости в КНР 
обращаются и к нетарифным видам протекционизма. Касается это, прежде 
всего, защиты китайских торговых марок от поглощения иностранными 
компаниями в стратегически важных отраслях промышленности. В свою 
очередь, китайская продукция на пути продвижения к потребителю также 
встречает протекционистские барьеры и антидемпинговые мероприятия во 
многих странах, на многих мировых рынках – от "несправедливого" курса 
юаня к проблемам, связанным с качеством китайской продукции [4]. 
 
5. США: ориентир на расширение своего влияния на внешних рынках  

Мощнейшая экономика мира также активно применяет меры, 
направленные на защиту интересов внутреннего рынка и на расширение 
своего влияния на рынках внешних. Например, палата представителей США 
еще несколько лет тому назад настаивала на использовании лишь  продукции 
американских сталеваров в программах, которые будут получать 
финансирование из государственного бюджета. Привлечение стальной 
продукции зарубежных поставщиков позволялось при условии, если при этом 
удешевлялся проект не менее чем на 25%. Такие протекционистские действия 
коснулись, в первую очередь, экспортеров стальной продукции из Китая, 
Индии и России. 
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Как вполне объективно отмечает  М.Д. Сулейманов "…в США еще со 
времен завоевания независимости и практически до середины XX века, когда 
страна стала наибольшим мировым экономическим государством, 
действовали большое количество федеральных и местных нормативных актов, 
которые ограничивали привлечение иностранного капитала. Так, с первых 
дней независимости правительства многих штатов блокировали или 
запрещали привлекать иностранные инвестиции в землю, в банковский сектор, 
энергетику, а также в радио и телевидение. 

Что же касается иностранных инвестиций в горнодобывающую 
промышленность, то к ним отношение власти никогда не было однозначно 
позитивным. Так, федеральные законы последней трети XIX века 
предоставляли права на добычу полезных ископаемых лишь гражданам и 
компаниям США" [5, с. 15]. 
 
6. Великая Британия: защита национального рынка труда 

В стране классиков политэкономии ярким проявлением нарушения 
правил свободной торговли стала защита национального рынка труда. Идет 
речь об ограничении использования иностранной рабочей силы. Примером 
может служить ряд акций протеста в  2009 году по поводу использования не 
английских, а  португальских и итальянских рабочих на 
нефтеперерабатывающей компании Royal Dutch Shell. Популярным стал 
лозунг: "Британские рабочие места – британским рабочим". Вместе с тем, 
известно, что Британия открыла двери сотням тысяч полякам, которые 
заполнили вакансии во многих "непрестижных" для британцев сферах 
экономики. 

Еще одним из примеров проявления протекционизма может служить 
контроль государства над участием зарубежных инвесторов в управлении 
английскими компаниями.  Когда в 1988 году Кувейт приобрел свыше 20% 
компаний "BP", правительство Великой Британии заставило его сократить 
свой пакет до 9,9%, поскольку было обеспокоено ростом влияния другого 
государства на одну из наибольших национальных нефтяных компаний. 
 
7. ФРГ: укреплять экспортный потенциал промышленной продукции 

Хотя Германия  по своему  экспортному потенциалу промышленной 
продукции занимает 3-ю ступеньку в мировом рейтинге после Китая и США 
(2013г.), она никоим образом не собирается уступать свои позиции перед 
конкурентами [6]. В ФРГ не выпускают из поля зрения особенности 
либеральной реформы, которую в свое время воплощал Л. Эрхард. Его 
реформы опирались на финансовую поддержку Западной Германии со 
стороны США по плану Маршалла. Критикуя "дирижизм" и "рабов 
планирования", Л. Эрхард тем не менее поддерживал "Закон против 
произвольного завышения цен", "обоснованный уровень цен" на ряд товаров, 
который, кстати, устанавливался путем математических расчетов, а не по 
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закону спроса и предложения. Разработанным планом-прогнозом развития 
экономики ФРГ предусматривалось возобновление и дальнейшее развитие 
важнейших отраслей промышленности. Ряд мероприятий направлялись на 
снижение импорта "к политически допустимым размерам". 

Стоит обратить внимание на то, что и в начале нынешнего века 
государственному сектору в  ФРГ принадлежало около 99% сооружений сети  
железных дорог и предприятий водоснабжения, около 95% портовых 
сооружений, оборудования водных путей, городского транспорта и почти 80% 
автомобильных путей. Практически вся добыча бурого угля, производство 
электроэнергии на атомных электростанциях, 75% выплавки алюминия, около 
50% добычи железной руды, свинца, цинка и производства легковых 
автомобилей, свыше 30% предприятий судостроительной промышленности 
продолжает находиться под непосредственным контролем государства [7]. 

 
8. Япония: цена, качество, эффективность, точность и надежность 

продукции  
Возрождение индустриального сектора экономики Японии в 

послевоенный период началось с сохранения ключевых концернов и 
превращения их  в форму предпринимательских объединений "кэйрэцу" 
("Мицубиси", "Тойота", "Мацусита" и др.). Осуществлялось радикальное 
обновление фондов в транспортном машиностроении, металлообработке, 
производстве электрооборудования, химической и нефтеперерабатывающей 
отраслях. Быстрыми темпами развивались автомобилестроение, 
радиоэлектроника, бытовая техника. Решающую роль в быстром 
возобновлении промышленного потенциала сыграло государственное 
управление на протекционистских началах. 

Экономическому развитию всячески содействуют  долгосрочные 
государственные программы по поддержке новых отраслей промышленности. 
Для защиты своих интересов "разрешенными" в рамках ВТО методами, страна 
поставила целью стать эталоном в конкурентных преимуществах технической 
продукции национальных товаропроизводителей и в первую очередь на 
внутреннем рынке. Японские производители устанавливают цену на свою 
продукцию в соответствии с ее качеством, причем оборудование 
машиностроителей демонстрирует лучшие в мире технико-экономические 
показатели, среди которых, кроме качества: эффективность, точность и 
надежность [8, 9]. 

Япония активно отстаивает свои права на мировом рынке. Примером 
может быть негативная реакция Японии на введение дополнительной 
пошлины на импортные автомобили в Украине в 2013 году с двигателем от 1,0 
до 2,2 литра сроком на 3 года. К Японии очень быстро присоединились страны 
ЕС, США, Россия, Австралия, Корея, Индия и Турция. Экспертная панель ВТО 
пришла к заключению, что Украина "действовала несовместимое" с рядом 
международных торговых норм, в том числе с соглашением ГАТТ от 1994 



846 

 

года. В ВТО постановили, что Украина должна "привести свои мероприятия в 
соответствие с обязательствами в рамках этих соглашений" [10]. 

 
9. Украина и ВТО: от государственного протекционизма к экономической 

либерализации  
Членство в ВТО рассматривалось большинством политиков, аналитиков 

и ученых в Украине с позиций, что такой статус государства  будет 
восприниматься "не только как формальное признание торговыми партнерами 
успехов страны в проведении экономических реформ. Членство в ВТО - 
необходимое условие для обеспечения устойчивого экономического развития, 
привлечения иностранных инвестиций и формирования благоприятных 
условий внешней торговли" [11, c. 4].  

Отечественными учеными и особенно консультантами из-за рубежа 
отмечалось, что присоединение к ВТО приведет к ощутимому увеличению 
экспорта и импорта товаров и услуг, роста спроса на факторы производства и, 
как следствие, к повышению  реальной заработной платы и доходности 
капитала. Ожидалось улучшение доступа к рынкам, в частности для 
металлургии, химической промышленности и аграриев. 

Подписав беспрекословно все необходимые документы при вступлении в 
ВТО в 2008 году, Украина уже в 2012 году затронула вопрос о пересмотре 
условий членства  в мировой организации. Представленный в ВТО перечень 
из 371 товарной линии (147 – по промышленным товарам, 224 – по аграрной 
продукции) из почти 11 тысяч наименований сразу же вызывал негативную 
реакцию со стороны ЕС, США, Китая, Канады, других стран. Пересмотр так и 
не состоялся как в 2012 году, так и в 2015 году. Объяснением такой 
нерешительности стало официальное стремление "быть предсказуемым 
торговым партнером" [10]. 

Вполне можно отметить, что такая "предсказуемость" должна работать на 
Украину, а не за ее счет укреплять экономику других государств. Причина  
недостаточно взвешенных управленческих решений находится, по нашему 
мнению и мнению многих исследователей, несколько  в иной плоскости [12]. 
Так, известный экономист В.И. Суслов неоднократно отмечал: "Главная 
причина кризиса в Украине общеизвестна и заключается в политике скорой, 
неподготовленной и непродуманной интеграции отечественной экономики в 
систему международного разделения труда" [13]. 

 
5. Заключение 

 Каждое государство, принимая участие в международном разделении 
труда, намеревается получать выигрыш в этом распределении. И в 
экономической науке, и в политике есть сторонники, как доктрины 
протекционизма, так и доктрины фритредерства. Лидерами мировой 
экономики стали страны, которые придерживаются в явной и неявной форме 
политики государственного протекционизма. С позиций реальности понятно, 
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что все 197 страны мира ни теоретически, ни практически не могут быть в 
выигрыше. Есть богатые, есть обездоленные. История экономической мысли 
свидетельствует, что государства со сплоченной нацией и правителями-
патриотами всегда процветают, всегда поддерживают  равновесие, гармонию 
в жизни общества (например, страны группы "G7" и "E7"). Украина может в 
далекой перспективе рассчитывать на достойные места в мировых рейтингах  
при условии,  когда будут созданы надлежащие условия для эффективного 
ведения хозяйства на внутреннем рынке и обеспечиваться активная поддержка 
со стороны государства национальных товаропроизводителей как на 
внутреннем, так и на мировом рынке промышленной продукции.  
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Abstract. We study the point of view of scientists about the existence of financial globalization 
trends in the economy. It revealed a large role of the stock market as the main structure-forming 
element of the financial market in the conditions of globalization. It substantiates the lack of 
effectiveness of international loans as a means of financing the banking system in the absence 
of appropriate prudential regulation. The influence of the bad bank balances on the instability of 
the banking system. To reduce excessive credit risks prompted the introduction of tough 
prudential regulation and supervision of the banking system. We investigated the relationship 
instability Ukrainian banking system and the structure of external debt. 
Keywords: banking, borrowing, investments, capital, credit, financial globalization. 
 
1. Вступление 

С каждым днем банковская система Украины становится глобальной. 
Многие банки уже ощутили на себе негативные последствия процесса 
финансовой глобализации: усиление конкуренции, разнообразие и множество 
банковских рисков, в том числе и со стороны последствий, постоянный 
повышенный рост требований к квалификации банковского персонала. При 
этом рассматривать международный характер коммерческой деятельности 
банков исключительно в разрезе негативных последствий было бы не совсем 
неправильно. Поскольку новые требования ведения банковского бизнеса – это, 
прежде всего, и открывающиеся новые возможности.  

 
2. Точки зрения ученых о тенденциях проявления финансовой 

глобализации в сфере экономики 

В научных источниках приводятся различные определения финансовой 
глобализации (ФГ). ФГ – это возникновение самостоятельной глобальной 
финансово-валютной системы, что существенно влияет на состояние и рост 
производства материальных ценностей, и обмен ими (Р. Кили) [1]. ФГ – это 
проникновение в тех или иных формах во все сферы хозяйственной жизни 
«экономики знаний», основанной на все большем процессе превращения науки 
в главную производительную силу современного общества с далеко идущими 
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последствиями для всех сторон его жизни (Б. Лазарус) [2]. ФГ – это 
региональная интеграция в тех случаях и при таких обстоятельствах, когда 
глобализационные тенденции сталкиваются с неготовностью, неспособностью, 
нежеланием одних стран идти на уступки и потери, которые оборачиваются 
преимуществами и доходами для других (Ф. Мак-Майкл) [3]. ФГ – это 
обеспечение условий для плодотворной международной конкуренции и 
согласования макроэкономических политик национальных государств (Е. 
Перро) [4]. ФГ – это действенный путь к ликвидации экономической отсталости 
части народов мира, если будут найдены средства и механизмы преодоления 
национальной корысти стран «золотого миллиарда» (H. Пьер) [5]. ФГ – это 
решительная демократизация деятельности межгосударственных и 
наднациональных международных организаций, институтов, способных 
нейтрализовать последствия нерациональных экономических стратегий (Л. 
Поли) [6]. ФГ – это потребность в создании такой глобальной хозяйственной 
системы, в которой гармония развития будет обеспечиваться различными 
регулирующими механизмами (И. Кларк) [7]. ФГ – это поиск такого управления 
глобализационными процессами, которое ограничит риски и максимизирует 
выгоды (К. Кильюнен) [8]. ФГ – это сложившиеся условия для формирования 
социально-информационных систем, которые приобретают характер 
«виртуальных империй», представляющие собой принципиально новые формы 
политической интеграции (Р. Шамс) [9].  

Независимо от того, как ученые относятся к самому феномену ФГ, все они 
сходятся в оценке решающей роли, которую играют в хозяйственном развитии 
мира ТНК и банки. Действительно, если привычные виды производства, 
имеющие дело с материальными объектами, оказались в «пределах роста», то 
появление неоэкономики финансов связывается с лавинообразной 
глобализацией деятельности банков, появлением феномена оффшорных зон, 
огромной массой спекулятивных денег, появлением новаций. Здесь сошлись 
воедино экономическая интеграция, информатизация и транснациональная 
коммуникация. Присутствие нового универсализма заменило проект 
универсального общества идеей глобального планирования и контроля по 
перераспределению ресурсов (Ж. Прадес) [10]. 

В настоящее время ежегодный объем мировых финансовых трансакций 
оценивается астрономической суммой, что вместе с ростом объемов вторичных 
ценных бумаг (ЦБ) и производных финансовых инструментов, «создает 
ситуацию кредитного риска в глобальном масштабе» [11].  

Таким образом, ФГ представляет собой процесс постепенного объединения 
национальных и региональных финансовых рынков в единый мировой 
финансовый рынок, а также усиление взаимозависимости между рынками 
отдельных финансовых инструментов. 
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3. Фондовый рынок как основной структурообразующий элемент 

финансового рынка 

Глобализации подвержена система национальных финансовых и товарных 
рынков. Создание единого интегрированного пространства из национальных 
рынков в сочетании с экспансией крупнейших банков развитых стран в другие 
страны, по сути, и означает ФГ. ТНК и ТНБ через систему финансовых и 
товарных рынков формируют цены на капитал и основные биржевые товары. 
Если раньше неопровержимым считалось влияние структуры фондовых рынков 
развитых стран на развивающиеся рынки, то сейчас состояние развивающихся 
рынков также влияет на динамику фондовых рынков развитых стран. 
Нестабильность в Украине заставляет международных инвесторов выводить 
капиталы из банковской системы и искать возможности для более выгодных 
вложений своих финансовых ресурсов. 

Отметим, что именно рынок ЦБ осуществляет функции главного 
поставщика инвестиционных ресурсов для страны, поскольку предприятия 
привлекают необходимые ресурсы с помощью размещения ЦБ на открытом 
рынке, а не с помощью банковских кредитов. Изменение роли фондового рынка 
в системе привлечения финансирования сопровождается следующими 
процессами: дезинтермедиации; секьюритизации; предоставление инвестиций 
более ликвидной формы, что снижает риски для инвесторов и уменьшает 
стоимость заимствований для эмитентов; развитие третичного рынка 
производных финансовых инструментов; консолидации институтов 
финансового рынка; универсализации характера банковской деятельности [12]. 

Таким образом, доказательством в пользу притока капитала в банковскую 
систему, является наличие тенденций к увеличению результативности 
финансового посредничества, уменьшение цены капитала и совершенствования 
распределения финансовых ресурсов. С повышением конкуренции и 
появлением совершенных методов и новаций в международном банковском 
бизнесе качество банковских услуг на внутреннем рынке может быть улучшено. 
Благодаря тесным взаимоотношениям с материнскими банками за рубежом, 
местным иностранным банкам легче получить доступ к ресурсам в иностранной 
валюте по сравнению с отечественными банками, и тем самым 
усовершенствовать доступ банковской системы к международному капиталу. 

 
4. Финансовая и валютная нестабильность в Украине как следствие 

влияния детерминант финансовой глобализации 

Международная финансовая интеграция может способствовать развитию 
внутренней банковской системы, которая, в свою очередь, будет сглаживать 
макроэкономическую волатильность. Однако эти выгоды финансовой 
интеграции достаются преимущественно развитым банковским системам [13]. 
Финансовая и валютная нестабильность в Украине рассматривается как 
следствие «чувствительности» к ФГ. Она может принимать различные формы. 
Во-первых, международные инвесторы склонны торговать импульсивно, 
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дестабилизируя банковскую систему Украины. Во-вторых, они проводят 
спекулятивные атаки на местные валюты (наравне с резидентами), таким 
образом, порождая нестабильность, не связанную с политическим и 
экономическим фундаментом страны. В-третьих, риск «заражения» составляет 
главную угрозу для здоровых банковских систем, поскольку международные 
инвесторы могут выводить капитал из этих банковских систем по причинам, 
никак не связанным с внутренними факторами.  

Действительно, международные инвесторы используют импульсный 
(механический) трейдинг на формирующихся рынках, в большей степени, чем в 
развитых странах. Украина, которая открывает доступ на свои рынки капитала, 
накапливает недопустимо высокий уровень внешнего долга. Одна из 
теоретических выгод ФГ (кроме ускорения роста) – это то, что она позволяет 
Украине сдерживать макроэкономическую волатильность, особенно, это 
касается сглаживания потребления по сравнению с производством. ФГ 
обеспечивает лучшие возможности для сокращения волатильности путем 
диверсификации рисков [14]. Эти выгоды, по нашему мнению, более 
значительные для Украины, банковская система которой является неустойчивой 
вследствие меньшей диверсификации ее структуры. 

Считаем, что международные банковские кредиты, которые следуют за 
ФГ, не могут быть эффективным способом финансирования при отсутствии 
надлежащего пруденциального регулирования. В Украине с несовершенной 
законодательной системой мероприятия, ограничивающие банковские потоки, 
затрудняют доступ большинства предприятий неторгового сектора к 
финансированию, а также мешают их росту в течение нескольких лет. 
Поскольку банки играют важную роль в решении проблем неблагоприятного 
выбора и морального риска на кредитном рынке и тем самым являются единым 
источником кредитования для бизнеса, то когда банковские кредиты 
сокращаются, банковская система испытывает нестабильность [15]. 
Результатом является то, что те предприятия, которые имели хорошие 
инвестиционные возможности, оказались неспособными привлекать ресурсы с 
финансовых рынков. Это имело разрушительный эффект как на банковскую 
систему. 

В течение последних лет кредитный риск стал общим для банков в форме 
накопленных краткосрочных долговых бумаг. Поскольку большая часть 
банковских обязательств деноминированы в иностранной валюте, а банковские 
активы – в гривнах в виде займов для предприятий с неторгового сектора. Если 
происходит отток капитала с банковской системы, это вызывает обесценение 
стоимости активов и ухудшение балансов банков. При таких ситуациях 
предоставляется общая помощь. Это позволяет сомнительным предприятиям 
заимствовать больше, чем они могли себе позволить в других условиях. 
Увеличение займов и инвестиций связано с ростом кредитного риска. Когда 
многие банки берут на себя кредитный риск, совокупная нестабильность 
банковской системы повышается. 
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5. Ухудшение банковских балансов – одна с фундаментальных доминант 

нестабильности банковской системы 

Имеется два пути, по которым проблемы в банковском секторе приведут к 
нестабильности банковской системы. Первый, это когда ухудшение банковских 
балансов принуждает банки ограничивать кредитование, чтобы улучшить 
требования Национального банка Украины (НБУ) по капиталу, в противном 
случае, это приводит к потере платежеспособности. В последнем случае, 
банкротства банков приводят к резкому сокращению кредитования. Второй путь 
– когда ухудшение балансов банков проистекает из-за угрозы нестабильности 
национальной валюты. Когда НБУ оказывается не в состоянии защитить гривну 
против спекулятивного нападения, каждое увеличение процентных ставок для 
поддержки гривны, приводит к еще большему ослаблению банковской системы. 

ФГ может усилить риски, связанные с неэффективной бюджетной 
политикой. Доступ к мировым рынкам капитала может привести к большим 
заимствованиям и непродуктивным затратам правительства [16]. 
Существование большого краткосрочного долга, деноминированного в 
долларах, делает банковскую систему чувствительной к внешним шокам или 
изменениям принципов инвесторов. При наличии слабо регулируемой 
банковской системы, притоки иностранного капитала могут еще больше 
усилить имеющуюся неэффективность в банковской системе. Например, если 
внутренние финансовые институты предоставляют капитал институтам с 
чрезмерными рисками, финансовая интеграция может повергнуть к 
интенсификации таких потоков [17]. 

Кроме этого, воздействие преждевременного притока капитала на бюджет 
правительства или балансы корпоративного сектора могут иметь отрицательные 
результаты для благополучия банковской деятельности в случае 
неблагоприятных макроэкономических шоков. Уязвимость банковской системы 
Украины к факторам риска, которые связаны с ФГ, существенно зависит от 
качества макроэкономической политики и внутреннего управления. Так, 
переоцененная валюта и чрезмерное внутреннее заимствование часто 
предшествуют валютной нестабильности [18]. Наконец, высокая коррупция 
может повлиять на состав притока капитала, повышая уязвимость к 
спекулятивным атакам. 

Таким образом, возможность банковской системы получать выгоды от ФГ 
и ее уязвимость к изменчивости потоков капитала находятся под влиянием 
качества макроэкономического фундамента и институтов. 

Кстати, одним из факторов нарастания нестабильности в банковской 
системе является расширение операций банков на финансовых рынках 
(финансирование спекулятивных операций или операций с недвижимостью), 
как результат – рост потерь. Г. Каминский, С. Рейнхарт раскрыли феномен 
«двойной нестабильности», включающий банковскую нестабильность и 
нестабильность платежного баланса. Ученые отмечают, что проблемы 
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банковского сектора, как правило, предшествуют валютной нестабильности, а 
последние затем углубляют нестабильность банковской системы, формируя 
порочный круг [19]. Очевидно, что только хорошо развитые финансовые 
институты и качество управления является решающим условием для развитой 
банковской системы страны, чтобы получить выгоду от ФГ. 

Хотя процесс ФГ вероятно может принести значительную выгоду, но он 
часто повергает к сомнительной деятельности банков. С упразднением 
ограничений и присутствием системы государственных гарантий, которые 
облегчают банкам принятия рисков, банки продолжают давать кредиты. 
Следствием оказались возрастающие кредитные риски для банков. Стимулы, 
которые побудили принимать моральный риск (в надежде на государственную 
помощь), а не отсутствие опыта управления, стало причиной накапливания 
проблемных кредитов. Из-за отсутствия контроля заемщиков, а также 
присутствие стимулов принимать непомерные риски, утраты по кредитам 
начинают увеличиваться. Эти утраты значат, что балансы банков ухудшаются, 
ведь цена активов падает по обязательствам и, как следствие, уменьшается 
собственный капитал банка. С потерей капитала банки становятся более 
рискованными и, таким образом, вкладчики и другие потенциальные кредиторы 
банка все меньше хотят занимать ему денег. Чем меньше банк привлекает 
ресурсов, тем меньше он собственно и кредитует. 

Приступая к процессу финансовой либерализации, супервизоры нередко 
оказываются без подобающей экспертизы или дополнительных ресурсов, 
нужных для контроля новых банковских кредитных операций. Без такого 
контроля, непомерных рисков, которые банки берут на себя, нелегко избежать. 
Ухудшение баланса (собственного капитала) банка может оказаться еще 
интенсивнее, если требования НБУ чрезвычайно мягкие, то есть он намерено 
разрешает банкам, которые фактически разорились, продолжать деятельность. 
Если рисковые кредиты не возвращаются, утраты банка увеличиваются и это 
оказывает влияние на всю банковскую систему. 

Так как финансовая либерализация нередко вырабатывается без 
надлежащего банковского регулирования, решение вопроса кредитования мы 
видим во введении жесткого пруденциального регулирования и надзора за 
банковской системой, чтобы не допустить принятия банками непомерных 
рисков. 

Привлечение банками ресурсов из-за рубежа – это еще и дополнительные 
проблемы. Банки под значительные проценты привлекают иностранный 
капитал, это позволяет им стремительно усилить кредитование, а так как 
иностранные депозиты считаются защищенными со стороны правительства, 
иностранный капитал продолжает поступать в банковскую систему. Притоки 
капитала поощряются политикой правительства, которое поддерживает 
фиксированный валютный курс привязкой к доллару, что вызывает у 
иностранных кредиторов чувство малых рисков. Эти притоки капитала 
подталкивает банки приобретать увеличенные риски, что в будущем 
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оборачивается для них существенными утратами. Обозначим, что кредитный 
бум бывает тогда, когда в банковской системе имеются структурные слабости, 
что, в свою очередь, препятствует действенно управлять процессом ФГ [16]. 
Если пруденциальное регулирование и надзор эффективный, чтобы ограничить 
чрезмерный риск, этого можно избежать. 

Кстати, в Украине, на наш взгляд, не на подобающем уровне банковское 
регулирование, хотя быстрый рост банковских кредитов требует этого. 
Проблема состоит в том, что интересы олигархов искажают первоначально 
неплохую идею ФГ, и этот процесс затем идет не тем путем. Полагаем, что 
политики и супервизоры обязаны защищать интересы налогоплательщиков, 
поскольку как раз они оплачивают расходы, если банковский сектор несет 
утраты. Чтобы работать в их интересах, НБУ следует вводить ограничения на 
рисковые активы, определять высокие нормативы достаточности капитала, 
ликвидировать неплатежеспособные банки. Однако такая политика 
противоречит интересам крупного бизнеса (которому принадлежат многие 
банки). Так как именно сильные бизнес-группы оплачивают политические 
компании, они часто в состоянии убедить политиков дать послабление их 
банкам, чтобы участвовать в агрессивных стратегиях. 

Когда правительство сталкивается с колоссальным бюджетным дефицитом 
и не может профинансировать свой долг, оно прибегает к банковским займам. 
Когда инвесторы утрачивают уверенность в возможности правительства 
оплатить свой долг, они распродают бонды и цены на них начинают быстро 
падать. Это создает угрозу утраты их собственного капитала [20]. 
Соответственно это ограничивает кредитование и даже может повергнуть к 
банковской панике. Значительные фискальные проблемы распространяются на 
всю банковскую систему. 

Следует отметить, что ухудшение балансов банков является следствием 
плохо управляемой финансовой либерализации на фоне значительных 
фискальных дисбалансов, которая готовит грунт для полномасштабной 
нестабильности. Как правило, предприятия, которые не делают рискованных 
инвестиций, не могут получить дорогие кредиты, тогда как предприятия с 
большими рисками стараются получить ресурсы любой ценой. Поэтому, когда 
ставки повышаются, усугубляется проблема неблагоприятного предпочтения и 
кредитование сокращается. Если предприятие берет кредит, то увеличение 
ставок повергает к более высоким процентным платежам; это уменьшает запас 
ликвидности в компании (разницу между денежными поступлениями и 
платежами). С меньшим потоком наличности капитал предприятия 
уменьшается, и оно требует внешнего финансирования (например, банковских 
кредитов). Но банк не обладает полной информацией о предприятии. Из-за 
существования проблемы неблагоприятного выбора и морального риска, банк 
откажется финансировать прибыльные проекты, даже если это обещает выгоду, 
как банку, так и предприятию. Когда потоки наличности уменьшаются 
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вследствие высоких процентных ставок, все эти проблемы еще более 
углубляются, сокращая инвестиции в банковскую систему. 

Снижение цен на активы (акции), недвижимость повергает к снижению 
собственного капитала предприятия. В период обвала на фондовой бирже акции 
компании быстро дешевеют, а это значит, что собственный капитал 
большинства корпораций падает.  

Так как собственный капитал предприятия играет немаловажную роль при 
получении займов (как гарантийный фонд), то кредиторы настороженно 
относятся к таким предприятиям [16]. Увеличение ставок, неуверенность и 
неуспех фондового рынка – все эти факторы усугубили проблемы 
асимметричной информации; кредиторам стало сложнее отделить надежных 
заемщиков от проблемных, и увеличили стимулы со стороны заемщиков 
производить рисковые инвестиции, чтобы возмещать утраты их собственного 
капитала. 

 
6. Структура долга страны – ключевой признак нестабильности 

банковской системы 

В развитых странах инфляция умеренная, потому долговые соглашения 
обладают длинной дюрацией с фиксированными процентными ставками. В 
Украине на сегодняшний день сохраняется значительная инфляция (46%) с 
нетвердой гривной. Соответственно и долговые соглашения краткосрочные, 
чтобы минимизировать риск инфляции. Кредиты банков также краткосрочные с 
непрестанно меняющимися процентными ставками, пересматриваются 
ежемесячно (или каждый день). К тому же, из-за возможности, что гривна 
обесценится, многие банки не находили ничего оптимального, чем давать долг 
в иностранной валюте («долларизация» обязательств). Когда долговые 
соглашения деноминированы в долларах, девальвация гривны углубляет 
долговое бремя украинских предприятий.  

Так как продукцию украинские предприятия изготовляют и реализуют в 
гривнах, активы предприятия не повышаются в гривнах, тогда как долг 
вырастает в долларах. Предприятия, которые вывозили свою продукцию (в 
долларовых ценах), не ухудшили свои балансы в результате девальвации – цена 
их активов увеличилась (в гривнах). Это позволило им компенсировать 
увеличение стоимости долгов экспортеров. 

Таким образом, чем значительнее экспорт, тем незначительнее влияние 
девальвации национальной валюты на балансы. 

Резкое обесценивание национальной валюты повергает к увеличению 
импортных цен и порождает новый виток инфляции. Это, в свою очередь, 
повергает к резкому скачку процентных ставок, чтобы возмещать 
инфляционный риск. Как следствие, ухудшается состояние с ликвидностью у 
предприятий-заемщиков, что, в свою очередь, усугубляет информационные 
проблемы, потому что они стали значительнее зависеть от внешнего 
финансирования. Стремительный рост процентных ставок поверг к 
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отрицательному эффекту на прибыльность банков. Более того, обязательства 
банков, деноминированные в долларах, резко поднялись после девальвации 
гривны. 

Считаем целесообразным заметить, что баланс банков подвергся сжатию, 
как со стороны активов, так и со стороны обязательств – стоимость активов 
уменьшалась, тогда как стоимость обязательств, увеличивалась. Если же банки 
кредитуют в долларах, то они просто конвертируют рыночный риск в 
кредитный, и возникает риск дефолта со стороны заемщиков банка. Кроме того, 
долги, деноминированные в долларах, были краткосрочные, так что возникла 
проблема их стремительного возвращения.  

При таких условиях банки поддались паническим настроениям при 
отсутствии помощи извне. Учитывая утрату банковского капитала и нужду со 
стороны правительства провести интервенцию, чтобы помочь банкам (даже с 
помощью МВФ), кредитные ресурсы банков резко уменьшились. Банки 
утрачивают способность выступать в роли финансовых посредников. 

 

7. Заключение 

Финансовая глобализация обостряет воздействие международных рынков 
на осуществление операций кредитования и заимствования резидентами 
различных стран, что приводит к росту международной сети финансовых 
институтов, к повышению доли банковского бизнеса, приходящейся на 
зарубежные страны. 

Финансовая глобализация представляет собой процесс постепенного 
объединения национальных и региональных финансовых рынков в единый 
мировой финансовый рынок, а также углубление взаимозависимости между 
рынками отдельных финансовых инструментов. 

Подтверждением в пользу притока капитала в банковскую систему, 
является наличие тенденций к повышению эффективности финансового 
посредничества, снижение цены капитала и улучшения распределения 
финансовых ресурсов. 

Вероятность стран обретать преимущества от финансовой глобализации и 
их уязвимость к неустойчивости потоков капитала находятся под воздействием 
качества макроэкономического фундамента и банковских институтов. 

Так как финансовая либерализация нередко делается без 
соответствующего банковского регулирования, решение проблемы 
кредитования мы видим во внедрении жесткого пруденциального 
регулирования и надзора за банковской системой, с тем, чтобы не допустить 
принятия банками непомерных рисков. 

Чем значительнее экспорт, тем меньше воздействие девальвации 
национальной валюты на балансы банков. 
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1. Введение  

Сложившиеся рыночные условия вынуждают развивать современный 
перспективный взгляд, новый стиль мышления и поведения в менеджменте, 
которые могут помочь определить относительные факторы успеха 
деятельности, максимизируя сильные стороны работы для развития бизнеса в 
целом. Постепенное насыщение рынка и ужесточение конкуренции 
вынуждают современные компании выдвигать на первый план проблемы 
выработки стратегических решений, направленных на достижение 
перспективных конкурентных преимуществ и создание ключевых факторов 
успеха. 

 
2. Формирование стратегии развития предприятия 

В подходе к формированию портфеля стратегий предприятия можно 
использовать классификацию стандартных формализованных стратегий [1]. 
Из предложенных формализованных стратегий наиболее близкие к 
аутсорсингу являются стратегии конкурентных преимуществ и 
потребительские стратегии (таблица 1). 
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Таблица 1. Формализованные стратегии и альтернативы предприятия,  
                                                                                               отражающие цели аутсорсинга 

Области 
стратегического 
планирования 

Содержание 
формализованных 

стандартных 
стратегий 

Возможные специфические стратегические 
альтернативы 

   
Формирование 
конкурентных 
преимуществ 

1. Дифференциация 
по качеству 

1. Достижение преимуществ над конкурентами, 
повышение уровня сервиса 
2. Наполнение предложения услуг 
качественными характеристиками, отличными от 
конкурентов 

2. Дифференциация 
на инновациях 

1. Создание принципиальных инноваций через 
пробуждение у клиентов дополнительных 
потребностей, расширение программы услуг 
2. Внедрение инноваций комбинированием 
существующих компонентов услуг 

3. Достижение 
преимуществ по 
издержкам, как 
база для ведения 
выгодной 
тарифной политики 

1. Сокращение расходов на основе 
совершенствования производства 
(автоматизация, стандартизация, рационализация 
и др.) 
2. Экономия на издержках путем высокого 
аккумулированного объёма производства 

4. Достижение 
преимуществ по 
времени 

1. Сокращение периода внедрения услуги 
2. Повышение оперативности в учёте и 
удовлетворении запросов клиентов 

5. Фокусирование, 
узкая 
специализация 

1. Селекция в потребительской базе, 
индивидуальный подход 
2. Специализация на определённом виде услуги 

Определение 
поведения в 
отношении 

потребителей 

1. Завоевание 
новых клиентов 

1. Привлечение опытных пользователей 
2. Завоевание клиентов, ещё не пользовавшихся 
услугой 

2. Удержание 
клиентов 

1. Прямое удержание контрактной системой 
2. Косвенное удержание уровнем 
привлекательности услуг 

3. Возвращение 
клиентов 

1. Возвращение пользователей от конкурентов 
2. Возвращение клиентов, временно 
отказавшихся от пользования услугой 

 
В ходе дальнейшего исследования стратегий развития, способствующих 

достижению поставленных целей делегирования и внедрения аутсорсинга, 
предполагается использовать базу методики формирования портфеля 
стратегий, скорректировав ее для анализа принятия стратегического решения 
в отношении процесса аутсорсинга. 

Анализ интеграционных стратегий по Ф. Котлеру позволил сделать вывод, 
что именно стратегии диверсифицированного роста и стратегии 
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целенаправленного сокращения наилучшим образом характеризуют 
структуры бизнес-процессов современного предприятия. Поэтому из всех 
представленных формализованных стратегий, были выбраны только два 
направления: формирование конкурентных преимуществ и определение 
поведения в отношении потребителей [2]. Краткая формулировка 
формализованных стратегий приведена в таблице 2. 

 
                    Таблица 2. Стандартные формализованные стратегии структуры  
                        бизнес-процессов предприятия, отражающие цели аутсорсинга 
 

Уровни стратегий Виды стратегий 
Формирование 
конкурентных 

преимуществ (A) 

Дифференциация по 
качеству (SA1) 

Дифференциация на 
инновациях (SA2) 

Фокусирование 
(SA3) 

Преимущества по издержкам Преимущества по времени (SA4) 
(SA5) 

Потребительские 
стратегии (B) 

Завоевание новых 
клиентов (SB1) 

Удержание Возвращение клиентов 
(SB2) (SB3) 

 
В качестве эффективного инструмента достижений стратегий структуры 

бизнес-процессов на предприятии, представленных в таблице 2, может быть 
применен аутсорсинг. Оценка рассмотренных видов стратегий, если в качестве 
инструментария используется аутсорсинг, позволит в достаточной степени 
охарактеризовать данный стратегический инструмент, а итоговые выводы 
смогут помочь в принятии предварительного решения об использовании 
аутсорсинга. 

Организация, выходя на рынок, попадает в сложившиеся здесь условия и 
обязана подчиняться действующим негласным правилам, испытывая прямое 
и/или косвенное воздействие со стороны факторов, которые условно можно 
разделить на микро- и макроокружения. Эффективность стратегического 
планирования во многом зависит от ясного видения менеджерами ситуации в 
окружающей экономической среде и её потенциального воздействия на 
нормальное функционирование организации [3]. 

 
3. Алгоритм анализа возможности использования аутсорсинга бизнес-

процессов предприятия 

Анализ факторного воздействия внешней среды имеет большое значение 
в процессе формирования структуры бизнес-процессов предприятия. 

Факторы среды неодинаково воздействуют на возможность реализации 
различных стратегий. В зависимости от силы проявления факторов в 
отношении каждой стратегии, вся совокупность факторов, которые 
воздействуют на структуру бизнес-процессов предприятия может быть 
поделена на 4 группы: 

 основное воздействие (факторы, выраженные сильным характером 
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влияния); 
 неосновное воздействие (факторы, выраженные умеренным характером 

влияния); 
 косвенное воздействие (факторы, выраженные слабым характера 

влияния); 
 группа нейтральных факторов. 
В соответствии с представленными данными в таблице 3, группу 

основного воздействия будут составлять факторы, модуль максимальной 
оценки влияния которых будет равен 5 или 4, неосновного - с модулем 
максимальной оценки значением 2 или 3; косвенного - с модулем равным 1, и, 
наконец, нейтральная группа содержит факторы с оценкой 0. 

 
                    Таблица 3. Шкала оценки факторного воздействия на структуру  
                                                                             бизнес-процессов предприятия 

 
Степень влияния Оценка в баллах 

Абсолютно благоприятное  
Благоприятное в значительной степени  
Достаточно благоприятное  
Благоприятное в незначительной степени  
Косвенное положительное  
Нейтральное  
Косвенное отрицательное  
Неблагоприятное в незначительной степени  
Достаточно неблагоприятное  
Неблагоприятное в значительной степени  
Абсолютно неблагоприятное  

 
На втором этапе процедуры оценки факторного воздействия на структуру 

бизнес-процессов предприятия определим цели внедрения аутсорсинга. Цель 
- это конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться 
организация. Таким образом, под целью аутсорсинга бизнес-процессов 
понимается конечный планируемый результат, который предприятие желает 
достичь в процессе внедрения, использования и регулирования аутсорсинга. 

Долгосрочные цели характеризуют стратегическое намерение 
организации занять определенный сегмент на рынке. Для каждого ключевого 
результата, способствующего достижению успеха и созданию устойчивых 
конкурентных преимуществ, требуется определение общих долгосрочных 
целей. Организация определяет долгосрочные цели в рамках семи ключевых 
пространств: положение на рынке, инновации, маркетинг, производство, 
финансы, управление персоналом и менеджмент. 

Следовательно, следующим шагом проводимого исследования становится 
необходимость установления проблемных участков бизнес-процессов 
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предприятия [4]. 
Для выбора ключевых процессов, необходимо знать все процессы, 

которые выполняются на предприятии (таблица 4). 
                             Таблица 4. Классификация процессов, выполняемых на предприятии 

Группы процессов Наименование процесса 
Процессы управления 1 Планирование 

2 Распределение полномочий и ответственности 
3 Информирование сотрудников 
4 Анализ со стороны руководства 

Бизнес - процессы 1 Анализ потребностей рынка 
2 Проектирование услуг  
3 Развитие производства 
4 Продвижение услуг на рынке 
5 Сервисное обслуживание. Справочно-информационное обеспечение 
6 Расчеты за услуги 

Вспомогательные 
процессы 

1 Управление документацией 
2 Управление записями 
3 Управление зданиями и гражданскими сооружениями 
4 Управление энергообеспечением 
5 Управление эксплуатацией и обслуживание  
6 Управление автотранспортом 
7 Управление информационными ресурсами 
8 Управление персоналом 
9Управление производственной средой 
10 Обеспечение безопасности 
11 Управление работой с поставщиками 
12 Правовое обеспечение 

Процессы измерения, 
анализа, улучшения 

1Оценка удовлетворенности потребителя 
2 Внутренние аудиты 
3 Управление несоответствиями 
4 Мониторинг процессов 
5 Корректирующие и предупреждающие мероприятия 
6 Анализ данных 

 
В соответствии с приведенной классификацией, необходимо отобрать 

приоритетные процессы на предприятии по параметру «проблемность», 
которая оценивается по шкале от 1 до 5. Проблемность процесса 
рассматривается с позиции желаемого и текущего состояния, конкурентной 
ситуации в отрасли. 

Оценка 1 присваивается процессам, в которых текущее состояние 
соответствует желаемому и отсутствуют проблемы. Оценка 5 присваивается 
процессам, в которых имеется очень много проблем и разрыв между 
желаемым и текущим состоянием процессов является наибольшим среди 
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рассматриваемой совокупности. Значения 2, 3 и 4 соответствуют процессам, 
занимающим промежуточное положение. 

Степень проблемности процессов рекомендуется оценивать с помощью 
критериев, приведенных в таблице 5. 

 
  Таблица 5. Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов предприятия 

Состояние 
процесса 

Критерии 

1 Отличное В значительной степени итоговый результат выполненного процесса 
лишен дефектов и не имеет серьезных операционных недостатков. 
Планируются дальнейшее улучшение процесса в будущем. 

2 Хорошее Достигнуто существенное улучшение качества процесса по 
сравнению с уже разработанными критериями отсутствия дефектов. 
Ожидаются положительные изменения в перспективе. 

3 Удовлетво-
рительное 

Процедуры, которые используются в процессе, являются 
эффективными и не имеют серьезных проблем. Проводятся 
мероприятия по улучшению качества процессов. Разработаны 
критерии отсутствия дефектов. 

4 Не очень 
хорошее 

Процесс обладает несколькими операционными недостатками, 
требующие исправления. Найденные недостатки можно исправить. 
Осуществляются основные мероприятия по управлению качеством. 

5 Плохое Процесс неэффективен, так как имеют место серьезные недостатки, 
требующие принятия мер для их устранения. Не проводятся основные 
мероприятия по управлению качеством. 

 
Выбрав один процесс или группу приоритетных процессов, проводится 

анализ возможности передачи процесса/ов на аутсорсинг. 
На четвертом этапе специалисты организации определяются не только со 

способами решения поставленных задач и целей, выбрав проблемные 
процессы, но и переходят к рассмотрению целесообразности реализации 
аутсорсинг-проекта и оценки эффективности аутсорсинга. 

Проведенный анализ материалов отечественных информационно - 
аналитических и консалтинговых компаний, представленных ресурсами сети 
Интернет, позволил понять, каким образом взаимосвязаны процессы на 
предприятии, включая процессы, выносимые на аутсорсинг. В настоящее 
время, предприятия предпочитают выносить на аутсорсинг второстепенные 
процессы, такие как: услуги автотранспорта, клининговые услуги, принятие 
платежей за пользование услугами и др. (рисунок 1). 

Рассматриваемая модель разделяет процессы на основные и 
поддерживающие и включает те направления, в которых возможно 
использовать один из видов сотрудничества. В данном случае используется 
два вида классификатора: 

1. По использованию ресурсов, разделению ответственности и рисков - 
деление аутсорсинга на частичный и полный. 
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2. Использование двух моделей сорсинга по классификации Gartner - это 
аутсорсинг и инсорсинг. 

 

 
 

Рис. 1. Функции предприятия, которые можно передать на управление 
аутсорсеру или вынести на инсорсинг 

 
На схеме представлены как существующие направления вывода 

подразделений на аутсорсинг, так и потенциально перспективные процессы 
для аутсорсинг и инсорсинга.  

Хочется отметить, что модель взаимосвязи процессов в организации 
содержит и те процессы, которые топ-менеджеры компании никогда не 
согласятся передать на аутсорсинг, но их присутствие обеспечивает более 
целостную картину видения процесса производства услуг. 

Следующим шагом в принятии решения является анализ рынка 
аутсорсеров, способных выполнить, выбранные в ходе анализа 
приоритетности и степени проблемности, процессы. На предприятии 
выбирается группа экспертов, которые занимаются сбором информации о 
рынке аутсорсеров и осуществляют отбор, согласно сформированному 
перечню критериев оценки. Экспертам предлагается создать список оценок с 
критическими (допустимыми) значениями, первоначально отсеяв, таким 
образом, неподходящих претендентов. 

Если исследование рынка показало наличие аутсорсеров, 
удовлетворяющих заданным экспертами минимальным значениям 
показателей, то эти процессы переходят на следующую стадию и 
подвергаются анализу. В противном случае, процесс остается в компании. 

В условиях развитого рынка аутсорсинга возникает ситуация, когда 
имеется несколько предложений от аутсорсеров для выполнения только 
одного процесса. Российский рынок характеризуется малым количеством 
аутсорсинговых компаний в отраслях, требующих индивидуального подхода. 
Но в сфере универсальных услуг рынок аутсорсинга стремительно 
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приближается к стадии насыщения [5]. 
Поэтому на пятом этапе проводится детальный анализ аутсорсеров по 

заданным критериям. Оценка аутсорсеров осуществляется с помощью 
методики, применяемой в товарной политике фирмы - выбор наилучшего 
товара по совокупности показателей. 

В усовершенствованной методике широко используется метод 
экспертных оценок. Экспертный метод содержит комплекс логических и 
математико-статистических процедур и методов, направленных на получение 
информации от специалистов в определенной области, требующейся для 
подготовки и принятия обоснованных компетентных решений.  

В большинстве случаев, этот метод принятия управленческого решения 
используется, когда обоснование и оценка последствий решения не могут быть 
выполнены на основе расчетов и точных показателей. Таким образом, 
применение этих методов в разработанной методике достаточно 
целесообразно, так как эффективность аутсорсинга невозможно определить 
только с помощью количественных показателей. 

На этапе обоснования и принятия решения о применении аутсорсинга в 
организации необходимо провести оценку рисков и эффектов от 
использования аутсорсинга. Этот этап является ключевым в процедуре 
принятия решения об аутсорсинге, поскольку выводы, сделанные в результате 
расчетов, будут содержать либо решение о выносе процесса на аутсорсинг, 
либо отклонении данной инициативы.  

На шестом этапе определяются реальные выгоды и возможности от 
внедрения аутсорсинга на предприятии и реальные угрозы, связанные с ним, 
после чего возможна корректировка целей аутсорсинга. 

После утверждения кандидатуры поставщика услуг для предприятия, 
осуществляется оценка возможностей и рисков от использования аутсорсинга 
для каждого процесса отдельно на основе реальных данных, закрепленных в 
контракте. Для определения эффекта от внедрения аутсорсинга предлагается 
анализ преимуществ и недостатков использования этого инструмента 
управления (таблица 6). 

 
            Таблица 6. Анализ преимуществ и недостатков аутсорсинга для предприятия 

 
Преимущества аутсорсинга Недостатки аутсорсинга 

1. Концентрация на основном виде 
деятельности 

1. Увеличение рисков утечки информации и 
срочного поиска нового аутсорсера 

2. Сокращение расходов 2. Потеря контроля над собственными 
ресурсами, отрыв руководства от части 
деятельности компании 

3. Повышение качества продукции 
предприятия и доступ к передовым 
технологиям 

3. Снижение производительности труда 
собственных сотрудников 

4. Минимизация финансовых рисков 4. Непредвиденный рост издержек 
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5. Повышение инвестиционной 
привлекательности компании 

5. Не проработанная законодательная база по 
аутсорсингу 

 
4. Матрица аутсорсинга 

В результате проведенного анализа по каждому процессу предприятия, 
формируется перечень процессов, которые можно передать на аутсорсинг уже 
с учетом эффектов и рисков. Для принятия окончательного решения для 
предприятия используется матрица аутсорсинга, адаптированная для 
делегирования процессов на аутсорсинг (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Матрица аутсорсинга 

 
В ходе анализа формируется дополнительный поток информации о 

вероятности проявление угроз и возможностей для предприятия, который 
может быть использован на этапах 7 и 8 процедуры принятия решения.  

Представленная матрица аутсорсинга для предприятия содержит девять 
квадратов, каждый из которых характеризует определенное действие, которое 
выполняется после завершения анализа: 

1. Высокая стратегическая важность процесса в долгосрочной 
перспективе и низкое качество выполнения процесса по сравнению со 
среднерыночными показателями. Высокая стратегическая важность 
свидетельствует и о высокой зависимости бизнеса от качества данного 
процесса. Очевидно решение - выполнять процессы самостоятельно, но это 
потребует значительных затрат времени. Покупка этих процессов на открытом 
рынке является рискованной, так как есть вероятность попасть в зависимость 
от поставщиков, поэтому рациональным решением является вступление в 
альянс и установление долгосрочных отношений с теми, кто обладает этими 
процессами и у кого они лучше по качеству, чем на рынке. 

2. Высокая стратегическая важность говорит о том, что процесс надо 
совершенствовать внутри компании, следовательно, он становится объектом 
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для первоочередных инвестиций - в образование и накопление опыта 
персонала, участвующего в выполнении процесса, совершенствование 
технологии выполнения процесса, ведение собственных разработок в данном 
направлении. 

3. Высокая стратегическая важность и высокий уровень процесса 
указывают на необходимость максимально акцентировать внимание на 
данном процессе, обеспечив его защиту (лицензии, патенты, высокая 
заработная плата и социальный пакет). Следующим шагом будет принятие 
решения о выделении процесса в отдельный вид бизнеса и ограничение от 
рисков, характерных бизнес-системе в целом. Результаты работы 
деятельности самостоятельного подразделения можно использовать как для 
своей бизнес-системы, так и реализовывать на рынке. 

4. Средняя стратегическая важность указывает на высокую зависимость от 
подобных процессов, поэтому рекомендуется или пересмотреть портфель 
стратегий, либо сформировать долгосрочные отношения с аутсорсинговой 
организацией. Выполнять этот процесс самостоятельно стоит только в случае 
увеличения его значимости с точки зрения стратегической важности. До этого 
момента следует покупать услуги у аутсорсера, способного выполнять данный 
процесс. Случай возникновения средней стратегической значимости и 
среднего уровня качества выполнения процесса свидетельствует о том, что нет 
достаточной информации для определения своего положения на рынке. 
Следует повысить качество выполнения процесса, что позволит 
диверсифицировать деятельность и перейти в поле 6. 

5. Средняя стратегическая важность и высокий уровень качества 
выполнения процесса дают возможность организации продавать результаты 
деятельности внешним компаниям и вывести этот процесс на инсорсинг. 
Возможно, что это направление деятельности станет основным через 5-10 лет. 
Для предотвращения риска укрепления позиций конкурентов за счет 
предоставления им аутсорсинговых услуг необходимо развивать деятельность 
дочерней компании, повышать качество выполнения процесса, постоянно 
оптимизировать затраты, занимая уверенные позиции на рынке и делая услугу 
конкурентоспособной. 

6. При сложившихся условиях низкого качество выполнения процесса в 
организации, следует приобретать услугу у аутсорсера, поскольку ею 
занимаются те, кто на ней специализируется. 

7. Для бизнеса деятельность с низкой стратегической важностью и 
средним качеством выполнения не является приоритетной. Возможно, что 
самостоятельное выполнение процесса может быть не целесообразным. В этой 
ситуации подход аналогичен предыдущему квадранту 7. Даже если качество 
работы аутсорсеров будет такое же, как и в рассматриваемой организации, то 
все равно применение аутсорсинга будет эффективным. 

8. Одно из самых интересных полей, в котором деятельность 
стратегически не важна, но качество выполнения процесса высоко. Этот 
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процесс необходимо выделить в отдельную фирму, развивать ее услуги или 
продукты и в итоге - продать фирму. Следует помнить, что непрофильный 
бизнес ослабляет предприятие, забирая на себя ресурсы, которые можно было 
использовать в основной сфере деятельности. 

Для осуществления позиционирования на матрице аутсорсинга на 
предприятии определяются способы расчета осей матрицы. Оценка качества 
выполнения процесса на предприятии начинается с постановки задачи 
определения весомости каждой перспективы для рассматриваемого процесса 
в рамках системы сбалансированных показателей (ССП). Перспективы для 
каждого конкретного процесса будут иметь различную весомость, поскольку 
часть процессов на любом предприятии существенно отличаются друг от 
друга. Возможен вариант анализа процесса, когда исследование будет 
проводиться не по всем четырем составляющим ССП. 

Для расчета коэффициента весомости каждой перспективы на 
предприятии проводится экспертный опрос. Для заполнения анкеты 
используется метод предпочтения, когда наиболее важной перспективе 
присваивается цифра 1 и так далее. 

После того, как определена весомость каждой перспективы, экспертам 
предлагается выбрать показатели для оценки каждого направления.  

С помощью метода экспертных оценок определяется весомость каждого 
показателя в пределах своей проекции. Затем экспертам предлагается оценить 
значение каждого показателя по предложенной шкале от 0 до 15, которая 
делится на три группы: 

- от 0 до 5 - значение показателя хуже по сравнению с рынком; 
- от 5 до 10 - значение показателя находится на уровне среднеотраслевого 

значения; 
- от 10 до 15 - значение показателя лучше по сравнению с рынком. 
Полученные результаты отражаются на карте системы сбалансированных 

показателей предприятия и в виде интегральных показателей каждой 
перспективы, рассчитанных по формуле средней взвешенной, и составляется 
карта интегральных показателей ССП (рисунок 3). 

 
 

Рис. 3. Карта интегральных показателей предприятия 
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Полученный интегральный показатель будет варьироваться в интервале от 
0 до 15 с делением на три группы аналогично делению для оценки показателей. 
Вторая ось матрицы аутсорсинга предприятия - стратегическая важность 
процесса. Оценка важности осуществляется экспертами, исходя из 
технологической вовлеченности и доходности процесса, и социально-
экономического аспекта. Немаловажное значение играет классификация 
процессов, принятая в организации.  

 
5. Выводы 

Таким образом, при разработке стратегии развития предприятия важно 
учитывать возможности передачи отдельных бизнес-процессов на 
аутсосрсинг. При этом необходимо осуществлять анализ всех процессов, 
которые предприятие предполагает вынести на аутсорсинг. 

Определение значений интегрального показателя и стратегической 
важности позволяет сделать вывод о целесообразности выхода на аутсорсинг, 
используя матрицу аутсорсинга. 
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Abstract. The paper presents research findings from an in-depth analysis on the impact  of 
the various components of aggregate demand have on the economic growth in Bulgaria during 
the period between 2011-2014. It is evidenced from the research findings that  despite the 
global crisis, during each of these years the Bulgarian economy has realized  economic 
growth. However, it was low and unstable.  In 2011 and 2014, the economic growth was the 
highest and in 2012 - the lowest. Over the years, the role of each component of aggregate 
demand was different. Sometimes the greatest contribution to the increase in GDP was that of 
consumption and export, sometimes of export and government spending, sometimes of 
investments. 
Further, based on the analysis made, it was found out that during the period under study,  the 
labour productivity, reflected by different criteria, always shows a very slight increase. Thus, 
the author argues that primarily aggregate demand rather than the factors of aggregate supply 
has contributed to the economic  growth. During the years studied the neo-keynesian model 
was presented together with the neoclassical model, but the neoclassical model had the least 
presence in 2013. Then, paradoxically, it was found out that even export had grown strongly, 
not because of greater competitiveness, but due to the contraction of consumption in increased 
savings.   
However, the neoclassical (neoliberal) model, reinforces its positions strongly  in 2014 and 
especially after 2014, when the accumulated term deposits had already led to increase supply 
of the factor capital. 
Keywords: economic growth, aggregate demand, aggregate supply, government purchases, 
net export. 
 
1.   Въведение 
       Съвкупните разходи представляват сумата от всички разходи, направени 
за покупка на крайни продукти, произведени на територията на една страна за 
една година [1]. Сумирането на тяхната стойност, както в текущи цени, така и 
в постоянни цени, е свързано с използването на т. нар. „разходна методика“, 
която е една от международно признатите методики за изчисляване на БВП и 
останалите макроикономически измерители. Основните компоненти  на БВП, 
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съгласно използването на този подход са: C + I + G + (Ex – Im), където C 
представлява потреблението на домакинствата; I – съответно брутните 
инвестиции; G – правителствените покупки, а разликата Ex – Im представлява 
нетния експорт (разликата между стойността на износа и тази на вноса), който 
може да бъде положителна или отрицателна величина. В икономическата 
теория съвкупните разходи се асоциират с т. нар. „съвкупно (агрегатно) 
търсене, като първите три съставни части отразяват вътрешното търсене, а 
разликата Ex – Im – съответно външното търсене.  
       Както е известно, съвкупното търсене, а също и отделните негови 
компоненти имат пряка връзка с Кейнсианската икономическа теория в 
нейните различни разновидности. Тя отделя особено внимание на 
възможностите да се разглежда и регулира това агрегатно търсене, и по-точно 
– вътрешното търсене. Ето защо то играе голяма роля по отношение на самата 
същност на Кейнсианския модел, както и на неговите по-важни  концепции. 
Или, казано с други думи, според тази икономическа теория, когато говорим 
за икономически растеж, би било важно да се изследва влиянието на 
вътрешното търсене и по-точно – това на отделните негови компоненти върху 
растежа. От друга страна, днес, в условията на съвременната глобализация, и 
като се има предвид, че българската икономика е силно отворена навън, ролята 
на външното търсене в никакъв случай не бива да бъде подценявана. То оказва 
съществено влияние върху БВП и също така би следвало да бъде обект на 
съответния анализ. 
        За разлика от икономистите, имащи кейнсианска нагласа при 
отразяването на макроикономическите тенденции, представителите на 
неокласическото направление имат по-други схващания. Те считат, че по 
отношение на икономическия растеж е по-важно изследването на ролята на 
основните  фактори на производството. Ето защо, според тях би било 
целесъобразно да се използва т. нар. „производствена функция“ и да се 
проследи влиянието на отделните основни икономически фактори, най-вече  
фактор капитал и фактор труд.. От голямо значение е да се установи влиянието 
на използването на технологиите, в т.ч. и на тяхното усъвършенстване. Защото 
именно технологичното обновяване е в състояние да измести надясно кривата 
на съвкупното предлагане, съответстваща на т.нар. „потенциален БВП“. 
Уместно би било да се установи влиянието на измененията по отношение на 
производителността на труда, доколкото има такива. 
       Двата основни теоретични модела имат и още едно съществено различие. 
То е по отношение ролята на спестяванията. Според Кейнсианската теория 
спестяванията винаги ограничават растежа на съвкупното търсене и оттам  на 
производството, включително и тогава, когато доходите се увеличават. 
Действието на принципа на мултипликатора се намалява тогава, когато има 
по-ниска пределна склонност към разходи и съответно – по-висока 
маржинална склонност към спестяване [2].  
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        Според неокласическата теория, напротив, намаляването на 
потреблението и увеличаването на спестяванията оказват положително 
влияние върху растежа, поне в дългосрочен период, понеже осигуряват 
ресурси за повече нови инвестиции [3]. Или, казано с други думи – 
увеличаването на спестяванията подпомага възможностите за увеличаване 
предлагането на фактора капитал. Ето защо повечето икономисти с 
неолиберална нагласа имат подчертано положително отношение към тях.  
       Целта на настоящото изследване е да се установи: 

1) Какъв е бил по своя характер икономическият растеж през 
годините 2011 – 2014 включително? Защото, макар и все още в 
условията на Световната икономическа криза, тогава българската 
икономика реализира известен, макар и нисък растеж. 

2) Да се установи кога икономическият растеж е бил най-висок и 
кога е бил най-нисък, като се отрази влиянието върху него на 
отделните компоненти на съвкупното търсене. 

3) Да се установи влиянието върху него на измененията на 
производителността на труда и най-вече – тяхното влияние върху 
експорта. 

4) Да се опитаме да дадем отговор на въпроса: дали тогава в 
условията на българската икономика е имало едновременно 
присъствие и на Кейнсианския модел, и на Неолибералния модел, 
и ако е така – кой от тях е бил преобладаващ? 

         . 
2. Основни тенденции, характеризиращи икономическия растеж на 

България през периода от 2011 г. до 2014 г. включително 
         От данните на НСИ може да се види, че през посочените години 
българската икономика е реализирала известен икономически растеж, 
независимо от неблагоприятното влияние на световната конюнктура. От друга 
страна, растежът през тези години е нисък и при това – неравномерен. В 
немалка степен той се дължи на средствата от усвояването на европейските 
фондове, които бяха използвани с инвестиционно предназначение, в т.ч. и в 
различни инфраструктурни проекти. С тяхна помощ бяха изграждани и някои 
важни транспортни артерии. Като имаме предвид, че от гл.т. на българската 
икономика те биха могли в теоретичен аспект да се разглеждат като свободни 
ресурси, тяхното използване е изиграло в голяма степен ролята на 
инвестиционен мултипликатор. Ето защо би могла да бъде формулирана 
хипотезата, че икономическият ръст тогава се дължи в голяма степен на 
стимулиране на съвкупното търсене, и не толкова – на фактори, свързани с 
агрегатното предлагане. Но тя би следвало да бъде проверена на базата на 
анализ на емпиричен материал. 
   Според данните на националната статистика за индексите на физическия 
обем на БВП през изброените години най-висок икономически растеж е 
реализиран през 2011 г. , когато неговият индекс спрямо предходната година е 
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101,6 и през 2014 г., когато той е също 101,6. Важно е да се отбележи и кои от 
съставните части на съвкупното търсене имат най-висок принос за растежа.  
През 2011 г. на първо място в това отношение е експортът.  Индексът на 
неговия физически обем е 111,5. Сравнително голямо е и влиянието на 
индивидуалното потребление, въпреки, че то е в значително по-малка степен, 
тъй като индексът на неговия ръст спрямо предходната година е 101,1. Почти 
няма растеж на колективното правителствено потребление, той е 100,7. Все 
пак тук трябва да се има предвид, че то не отразява цялата стойност на 
правителствените покупки. Прави обаче впечатление, че брутните инвестиции 
не само ча нямат принос за растежа през 2011 г., но те дори са намалени спрямо 
предходната година с индекс 95,6.  
          Що се отнася до 2014 г.,  то тогава, по предварителни данни, индексът 
на растежа на физическия обем на БВП е в размер на 101,6. Би било интересно 
да се отбележи, че тогава колективното потребление е намалено с индекс 99,2 
(при индивидуалното правителствено потребление има ръст от 101,0), 
нарастнало е и потреблението на домакинствата с индекс 102,7. Най-голям е 
все пак приносът на брутните инвестиции (103,4).  
          Най-нисък е икономическият растеж през 2012 г., когато индексът на 
БВП спрямо предходната година е в размер на 100,2, независимо, че за 
годината е регистриран известен ръст на брутните инвестиции (101,8). 
Показателно е, че през годината има нисък ръст на експорта в размер на 100,8 
и доста висок ръст на вноса, който фактически допринася за задържане 
растежа на съвкупните разходи, и следователно – растежа на БВП. Импортът 
е в размер на 104,5 спрямо предходната година. Относително висок е и 
растежът на индивидуалното потребление (103,2) [4]. Това дава известно 
основание да се предполага, че през годината съществено са се увеличили 
както вносът на потребителски блага, така и този тна инвестиционни блага, 
макар и в не еднаква степен. Изводите, които биха могли да бъдат направени, 
са следните: 
1) Очевидно растежът на инвестициите, сам по себе си, не гарантира висок 
растеж през съответната година. В редица случаи ползите от инвестициите по 
отношение на растежа се наблюдават едва през следващите години. В това 
отношение конкретните условия за бизнес в икономиката на България оказват 
известно влияние. 
2) От гл.т. на икономическия растеж 2012 г. се оказва най-неблагоприятната 
година в сравнение с другите три години от разглеждания период. 
        На трето място по ръст е 2013 г. Тогава индексът на физическия обем на 
БВП е 101,3. През тази година могат да бъдат отбелязани някои интересни 
тенденции. Тогава има най-голям спад на индивидуалното потребление. Това 
се вижда от неговия индекс спрямо предходната година, който е 98,6. 
Регистриран е много нисък раст при брутните инвестиции – техният индекс е 
съответно 100,3. Оказва се, че основен принос за растежа тогава имат 
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колективното правителствено потребление (103,1) и в особено голяма степен -  
експортът (109,2).  
         Наред с това би било интересно да се отбележи, че през 2013 г. има 
значително увеличение на квазипарите – тяхната сума е в размер на 40 124,0 
млн. лв. ., срещу 38 594,2 млн. лв. за предходната година и съответно 36 825,8 
млн. лв. за 2014 г.  През 2013 г. значително са се увеличили депозитите, 
договорени за ползване след предизвестие от три месеца – тогава те са на 
стойност 10 890,3 млн. лв., срешу сумата от само 6 657,6 млн. лв. за 
предходната година и съответно  10 530,3 млн. лв. за 2014 г. Що се отнася до 
депозитите с договорен матуритет от 2 години, то тяхната сума в известна 
степен е спаднала спрямо двете предходни години, но все пак е в размер на 
29 233,7 млн. лв. и превишава тази от 2014 г., която е в размер на 26 295,6 млн. 
лв. [5]. От тези тенденции би могъл да бъде направен изводът, че именно през 
2013 г. домакинствата и фирмите са изпитвали известен страх от неизвестното, 
както и че причините за увеличаването на спестяванията не се коренят 
единствено в Световната икономическа криза и породената от нея известна 
несигурност. Изглежда, че тогава очакванията като цяло  и на домакинствата, 
и на стопанските субекти са били песимистични. В това отношение 
съществуващата през 2013 г. политическа нестабилност би могла да се 
разглежда и като фактор, влияещ върху тази несигурност, но също и като 
резултат от горепосочените очаквания. Известно е например, че в началото на 
годината имаше политически протести срещу едно правителство, а по-късно – 
други, още по-широкомащабни, този път насочени срещу друго правителство.  
А като следствие от всичко това, се намаляваше потреблението и се 
ограничаваха инвестициите, докато спестяванията се увеличаваха по стойност.   

В крайна сметка, през 2013 г., ако нямаше чувствително увеличаване на 
правителствените разходи за колективно потребление, съвкупното търсене 
щеше да бъде обхванато от стагнация, която сигурно щеше да се отрази върху 
икономическия растеж и през следващите години. Друг е въпросът, че цената 
на това увеличение на правителствените разходи тогава се изрази в известно 
нарастване на бюджетния дефицит, който пък, след това, през следващите 
години се наложи да бъде намаляван със съответните предприети тогава 
мерки. 

Би било интересно обаче да се отбележи, че през 2013 г., наред с всички 
горепосочени тенденции, имаше и значително увеличаване на експорта, както 
по отношение на физическия му обем (109,2) [6], така и в текущи цени (от 
51 710 млн. лв. за 2012 г. на 54 907 млн. лв. за 2013 г.) [7]. Това показва, че 
тогава не е имало някаква съществена промяна в цените, която да го 
стимулира. От друга страна, както ще видим по-надолу, по отношение на 
измененията в производителността на труда отсъстват индикации, които да ни 
подскажат, че увеличаването на износа тогава би могло евентуално да се 
дължи на такива положителни изменения, като намаляване на средните 
производствените разходи. 
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3. Основни тенденции, характеризиращи измененията в 

производителността на труда през 2012 -  2013 г.. и тяхното влияние върху 

износа 

        Един от показателите, отразяващи измененията в производителността на 
труда в дадена страна, това е брутната добавена стойност на един отработен 
човекочас. Според данни от Националната статистика, в България добавената 
стойност на един човекочас в аграрния сектор през 2013 г. е 3,9 лв., срещу 
същата добавена стойност през предходната година. По отношение на 
индустрията този показател за 2013 г. е съответно 13,3 лв., срещу 13,8 лв. за 
2012 г. Единствено в сектора на услугите е отчетен малък ръст – за 2013 г. 
брутната добавена стойност на един отработен човекочас  е 12,7 лв. срещу 12,2 
лв. за предходната година. Но за всички сектори общо този показател е в 
размер на 14,3 лв. за 2013 г., което е едно слабо увеличение спрямо  отчетените 
14,2 лв. за предходната година [8]. 
        Що се отнася до индекса на физическия обем на добавената стойност на 
един зает, за 2013 г. той е само в размер на 100,4. Това показва, че има известно 
увеличаване производителността на труда, но като цяло за БВП то е доста 
слабо. При индекса на физическия обем на добавената стойност на един 
човекочас,  за целия БВП има по-голяма увеличение, но то е все пак в размер 
на 101,5, което едва ли е било достатъчно, за да може да окаже голям тласък  в 
посока към увеличаване на експорта.  
         Като цяло, за всяка една от годините 2012, 2013 и 2014 се наблюдава 
слабо увеличение на производителността на труда в различните сектори на 
икономиката. Или, казано с други думи, това означава, че факторите, които са 
допринесли за увеличаване на експорта не са толкова по линията на 
съвкупното предлагане, колкото тези, които са компоненти на съвкупното 
търсене, при това в случая се касае за вътрешното търсене. В тази връзка  
съществуват основания да се твърди, че именно свиването на потребителското 
търсене през 2013 г. и произтичащото от това  отсъствие на възможности 
стоките да се продават на вътрешния пазар по достатъчно високи цени, 
фактически е стимулирало фирмите да търсят по-активно външни пазари. И 
действително, общият индекс на потребителските цени за 2013 г. е -1,6 [9], а 
индексът на средногодишната инфлация – съответно 0,9 [10], което е 
значително по-малко в сравнение с предходните две години. 
        Анализът на измененията по отношение на производителността на труда 
в българската икономика показва, че, поне през годините 2012 – 2013, няма 
данни, които да потвърждават, че тогава се е наблюдавало някакво 
технологично обновяване, или ако е имало такова, то е било в несъществена 
степен. Измененията в производителността на труда са слаби и най-вероятно 
се дължат основно на някои подобрения в организацията на работа в 
предприятията тогава, както и на някои структурни промени по отношение на 
персонала, но те не са свързани със значителни технологични изменения. 
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4. Характер на икономическия модел в България през разглеждания 

период от позициите на съвременните икономически теории 

      На основата на изследваните данни съществуват достатъчно основания да 
се твърди, че през целия разглеждан период в българската икономика са 
съжителствали елементи както на кейнсианския модел, така и такива, 
характерни за неолибералния модел. Но докато през годините 2011-2012 
кейнсианският модел е присъствал умерено, то през 2013 г. той е имал 
преобладаващ характер. При това има и известен парадокс – независимо, че 
този модел по правило се асоциира преди всичко с ролята на вътрешното 
търсене, именно през тази година се наблюдава голям ръст на експорта. Той 
обаче в голяма степен се дължи не на постигната по-висока 
конкурентоспособност, а на известно свиване на потреблението. Или, образно 
казано, увеличаването на износа се дължи на намаляване на една от съставните 
части на вътрешното търсене. Последното се вижда и от факта, че тогава 
стойността на вноса е значително по-ниска от тази на експорта. От друга 
страна, пак тогава има и голям ръст на правителственото потребление. 
        През 2014 г. обаче вече се наблюдава чувствително засилване на 
неолибералните тенденции в икономиката на България. Тогава в по-голяма 
степен започват да играят роля някои аспекти на т. нар. „теория на 
предлагането“. Правителствените разходи, като цяло, почти прекратяват своя 
растеж, а спестяванията започват да се превръщат в капитал и да се инвестират 
в икономиката. Растежът все още е нисък, макар че годината заема първото 
място по ръст по време на разглеждания период. Затова пък през следващата 
2015 г. вече е отчетен ръст на БВП по предварителни данни в размер на 3,1%. 
 
5. Заключение 

       На основата на изследването на горепосочените емпирични данни, бихме 
могли да достигнем до следните изводи: 
       1) Икономическият растеж през разглеждания период е бил нисък и 
неравномерен. 
       2)  Най-висок е бил растежът през 2011 г., с основен принос на експорта и 
в далеч по-малка степен - на потреблението, а също и този през 2014 г., с 
основен принос на инвестициите и потреблението. На трето място е 2013 г. - с 
главен принос на експорта и на правителственото потребление. На последно 
място е 2012 г., при което главен принос имат потребителското и 
инвестиционното търсене. 
       3) През периода се наблюдава слабо повишаване на производителността 
на труда, при което тя не може да е оказала съществено влияние върху 
разширяването на експорта.  
      4)  През разглежданите години, от гл. т. на основните макроикономически 
тенденции, неокейнсианският модел е съжителствал с неокласическия модел.  
Все пак в най-голяма степен  първият от двата модела е присъствал през 2013 
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г., а вторият - през 2014 г., както и през 2015 г. Основание за такова твърдение 
ни предоставя увеличеното тогава предлагане на фактора капитал на базата на 
натрупаните спестявания. Все пак тези процеси са бавни, като се има предвид, 
че през 2014 г., макар и най-висок за периода, индексът на ръста на 
инвестициите е в размер на 103,4.  
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Abstract. Sales profitability is a key business indicator describing the efficiency of the 
industrial enterprises’ business operations. 
The analysis of sales profitability can be external and internal. The external analysis is based 
on data from the profit and loss account (income statement) of the enterprise. It studies the 
indicator for sales profitability in general, without distinguishing profitability by types of 
products, by clients and other criteria.  
The internal analysis of sales profitability is based on accounting and other internal data. The 
obtained information is intended only for the purposes of the industrial enterprises’ 
management.  
This report highlights the methodology for internal analysis of sales profitability as an 
independent element of the business analysis. 
The report is aimed at integrating the models for analysis of sales profitability in relation to 
the structure of sales revenue by clients, value structure of production, individual profitability 
of products, full cost per BGN 100 production, and other aspects of the overall business of the 
industrial enterprises. Thus, it ensures important information required for their efficient 
management financial and market prosperity.   
Keywords: analysis, profitability, methodology, sales, external, internal.    
 
1. Въведение 

Рентабилността на база нетни приходи от продажби (рентабилност на 
продажбите) е ключов бизнес индикатор, характеризиращ ефективността от 
търговската дейност на индустриалните предприятия. 

Анализът на рентабилността на продажбите може да бъде външен и 
вътрешен. Външният анализ се извършва по данни от отчета за приходите и 
разходите (отчет за доходите) на предприятието. Рентабилността на 
продажбите се изследва и оценява общо без нейното детайлизане по видове 
продукти, по клиенти, по пазари и други критерии. Резултатната информация 
е предназначена както за външни потребители (инвеститори, клиенти, 
доставчици, кредитори, банки, държавни органи, ведомства и други 
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организации), така и за вътрешни потребители (собственици, мениджмънт, 
финасов мениджмънт, персонал). 

Вътрешният анализ на рентабилността на продажбите се извършва на 
базата на отчетна (счетоводна, оперативна и статистическа) информация, като 
могат да се използват и други видове информация. Получената информация 
има конфиденциален характер и е предназначена само за целите на 
управлението на индустриалните предприятия.  

Обект на разглеждане в доклада е методиката за вътрешен анализ на 
рентабилността на продажбите като самостоятелен обект на бизнес анализа. 

Поставената цел е интегриране на моделите за анализ на рентабилността на 
продажбите във връзка със стойностната структура на продажбите, 
индивидуалната рентабилност на продуктите, структурата на нетните приходи 
от продажби по клиенти, пълната себестойност на 100 лв. продукция и други 
аспекти от целокупната дейност на предприятието. По този начин се осигурява 
важна информация, необходима за ефективното управление на 
индустриалните предприятия, техният финансов и пазарен просперитет. Въз 
основа на получената информация рентабилността на всеки отделен продукт 
може да се сравнява и оценява както с рентабилността на цялата продукция, 
така и с рентабилността на другите продукти, произвеждани и предлагани от 
предприятието.[4] На тази база финансовият мениджмънт има възможност да 
разработи различни вариантни решения. Например може да предложи спиране 
на производството на даден вид продукт, който е с по-ниска рентабилност в 
сравнение с рентабилността на цялата продукция, или пък производството на 
съответен продукт, който е с ниска рентабилност или нерентабилен, да се 
замени с друг продукт, който е с по-висока рентабилност. Също така, 
финансовият мениджмънт може да маневрира и успешно да управлява 
рентабилността по отделни клиенти, по пазари и други критерии, като 
предлага решения за повишаване на рентабилността на продажбите. 

 
2. Рентабилност на продажбите 
В специализираната литература в България се посочва важността на 

въпроса за рентабилността от целокупната дейност на предприятието.  
Важно значение в системата от показатели за анализ на рентабилността заема 
показателят за рентабилността на продажбите, т.е. рентабилността, изчислена 
на база нетни приходи от продажби на продукцията. Ако изучаването на 
рентабилността се сведе само до основната промишлена дейност, то “основно 
място като самостоятелен обект на анализа има показателят за рентабилността 
на продажбите (ефективност на маркетинга).”[4] 

Рентабилността на предприятието зависи “от възможността му да 
реализира колкото е възможно по-голям оборот. За да се установи влиянието 
на този фактор, е полезно да се изчислява рентабилност и на базата на 
извършените продажби. Когато финансовият резултат е печалба, 
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коефициентът на рентабилност е положителна величина и показва в какви 
темпове се възстановява капиталът. При загуба, коефициентът на 
рентабилност е отрицателна величина и по същество илюстрира темповете на 
декапитализация на предприятието.”[2] Изразяваме нашето становище, че 
рентабилността не може да приема отрицателни стойности. Загубата от 
целокупната дейност на предприятието е абсолютен показател, който показва 
обективното намаление на неговия капитал. Не е логично, загубата да се 
съпоставя с някаква база, тъй като рентабилността е относителен показател за 
ефективност. Ефективността от дейността на предприятието означава, че то е 
постигнало печалба и именно тази печалба се съпоставя със съответната база. 
При положение, че финансовият резултат е загуба считаме, че предприятието 
е нерентабилно и не следва да се изчисляват различните показатели за анализ 
на рентабилността. 

Показателите за рентабилност са „количествени характеристики на 
ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите 
и на реалните активи на предприятието.”[3] Значението на коефициента на 
рентабилност на приходите от продажби се определя като финансовият 
резултат (печалба, загуба) се раздели на нетните приходи от продажби. Тук, по 
наше мнение, не става дума кой финансов резултат се използва за 
изчисляването на рентабилността на приходите от продажби – счетоводният, 
балансовият, от продажбите или някой друг. Подчертаваме изразеното от нас 
становище, че в случаите, когато финансовият резултат е загуба, то 
предприятието е нерентабилно и не би следвало да се посочва, че неговата 
рентабилност е отрицателна.  

В литературата се срещат и становища, според които съотношенията на 
рентабилност “характеризират до каква степен дейността на предприятието е 
печеливша”[1]. Рентабилността на приходите от продажби се определя като 
съотношение между балансовата печалба и приходите от продажби и ”показва 
каква печалба се съдържа в 100 лв. приходи”[1].  Считаме, че съпоставянето 
на балансовата печалба с приходите от продажби изкривява значението на 
рентабилността на продажбите. Това се дължи на обстоятелството, че 
балансовата печалба се формира под влияние както на приходите и разходите 
за оперативната дейност, така и на финансовите приходи и разходи, както и на 
данъците за сметка на печалбата. Същевременно с това, приходите от 
продажби се формират и са компонент на приходите от оперативната дейност 
на предприятието. При това положение, величините на балансовата печалба и 
на приходите от продажби са несъпоставими от гледна точка на начина на 
тяхното формиране.  

В някои практически разработки показателите за рентабилност се 
разглеждат и като показатели за доходност или за възвращаемост, посредством 
които се установява ефективността при използването на ресурсите или 
приходите на предприятията. Коефициентите на рентабилност се определят 
като “положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и 
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отрицателни, когато финансовият резултат е загуба”[5]. Тук отново се 
проявява неточното и научно неиздържано схващане, че рентабилността може 
да приема отрицателни стойности. 
 
3. Методика за вътрешен анализ на рентабилността на продажбите 

Рентабилността на продажбите, т.е. на база нетни приходи от продажби, 
се определя по формулата: 
 

Pt =  
P

NS
 × 100                   (1) 

 
където:  
Pt   е рентабилността на продажбите,  
P    -     печалбата от продажбите,  
NS -   нетният размер на приходите от продажби.  

Показателят характеризира печалбата от продажбите, падаща се на 100 
лева нетни приходи от продажби. 

Методиката за анализ на рентабилността на продажбите е апробирана по 
данни от дейността на предприятие за производство на метални изделия (без 
машини и оборудване). Необходимата за анализа информация е обобщена в 
таблица 1. 

 
Таблица 1. Изходни данни  

 
       

За единица     
   продукт       

Видове    базисен период      текущ период    
продукти 

   пълна 
нетна  

продажна   пълна 
нетна  

продажна 

  

брой 
 
 

% 
 
 

себест. 
лв. 

  
 

цена,  
лв. 

 
 

брой 
 
 

% 
 
 

себест. 
лв. 

  
 

цена, лв. 
 
 

1.Метални  
   тръби 600 30,00 5,50 6,60 550 22,00 5,80 6,90 

2.Ъгломери  750 37,50 4,20 5,20 750 30,00 4,30 5,22 

3.Зъбни колела 250 12,50 6,80 8,00 400 16,00 6,70 8,05 
4.Шублери 
 

400 
 

20,00 
 

5,20 
 

6,20 
 

800 
 

32,00 
 

5,00 
 

6,00 
 

   Всичко 2000 100,00 - - 2500 100,00 - - 
По данните от тази таблица се определят пълната себестойност, нетните 

приходи от продажби и финансовия резултат от продажбите както по видове 
продукти, така и за цялата продукция. Информацията е обобщена в таблица 2. 
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Таблица 2. Допълнителна информация 

    За всички продукти, лв.     Изменение    

Видове  базисен       период              текущ период      
продукти 

 пълна 
нетни 

приходи 
печалба  

(+) пълна 
нетни 

приходи 
печалба  

(+) 
пълна 
себест. 

нетни 
приходи 

печалба/ 
загуба 

  
себест. 

 
от про- 
дажби 

загуба  
(-) 

себест. 
 

от про- 
дажби 

загуба  
(-) 

  
 

от про- 
дажби  

1.Метални 
   тръби 3300 3960,00 660,00 3190 3795,00 605,00 -110 -165,00 -55,00 
 
2.Ъгломери 3150 3900,00 750,00 3225 3915,00 690,00 75 15,00 -60,00 
3.Зъбни  
   колела 1700 2000,00 300,00 2680 3220,00 540,00 980 1220,00 240,00 

4.Шублери 2080 2480,00 400,00 4000 4800,00 800,00 1920 2320,00 400,00 

    Всичко 10230 12340,00 2110,00 13095 15730,00 2635,00 2865,00 3390,00 525,00 
 

Въз основа на информацията в таблицата се изчисляват значенията на 
показателите: стойностна структура на продажбите; индивидуална 
рентабилност на продажбите по видове продукти; себестойността на 100 лева 
продажби както по видове продукти, така и общо за цялата продукция. 
Значенията на допълнително изчислените показатели са представени в таблица 
3. 

По данните от таблица 2 се определя общата рентабилност на продажбите 
за цялата продукция, която за базисния период възлиза на 17,10 % [(+2110 : 
12340) х 100], а за текущия период тя е 16,75 % [(+2635 : 15730) х 100]. Вижда 
се, че рентабилността на продажбите за текущия спрямо базисния период се е 
намалила с 0,35 % (16,75 -17,10). Върху това изменение на рентабилността на 
продажбите влияние са оказали следните фактори: 

1) Промените в размера на печалбата от продажби. 
2) Промените в размера на нетните приходи от продажби. 
Тук е налице едно противоречие между начина на изчисляване на 

рентабилността на продажбите посредством съответната математическа 
формула и икономическата интерпретация за влиянието на факторите. Става 
дума, че съобразно формулата с увеличението на размера на нетните приходи 
от продажби рентабилността на продажбите се намалява и обратно. Това, 
разбира се не означава, че стремежът на предприятията следва да бъде към 
намаляване на нетните приходи от продажби, а напротив, точно обратното.  
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Таблица 3. Показатели за анализ 

  
Стойностна  
структура Рентабилност на   Себестойност на   

Видове  на продажбите, % продажбите, %   100 лв. продажби, лв. 
продукти базисен текущ изме- базисен текущ изме- базисен текущ изме- 

  период  период нение период период нение период период нение 
1.Метални 
  тръби 32,09 24,13 -7,96 16,67 15,94 -0,72 83,33 84,06 0,72 
2.Ъгломери 31,60 24,89 -6,72 19,23 17,62 -1,61 80,77 82,38 1,61 
3.Зъбни  
   колела 16,21 20,47 4,26 15,00 16,77 1,77 85,00 83,23 -1,77 
4.Шублери 20,10 30,51 10,42 16,13 16,67 0,54 83,87 83,33 -0,54 
    Всичко 100,00 100,00 0,00 17,10 16,75 -0,35 82,90 83,25 0,35 

 
По данните от таблица 3 могат да се направят важни изводи относно 

промените, които са настъпили в рентабилността на продажбите по видове 
продукти. 

Индивидуалната рентабилност на продукт “Метални тръби” за базисния 
период е 16,67% [(6,60 – 5,50) : 6,60] х 100, а за текущия тя възлиза на 15,94 
[(6,90 – 5,80) : 6,90] х 100. Следователно индивидуалната рентабилност на този 
продукт се е намалила с 0,72%. Този най-общ анализ показва нагледно 
съществуващото противоречие, за което стана дума в предходното изложение. 
По данните от таблица 1 се вижда, че нетната продажна цена на металните 
тръби се е увеличила с 0,30 лв. (6,90 – 6,60), а печалбата от продажбите за 
единица от този вид продукт не се изменила, като съответно за базисния 
период тя е 1,10 лв. (6,60 – 5,50), а за текущия период също е 1,10 лв. (6,90 – 
5,80). 

По данните от таблица 3 могат да се установят отклоненията на 
индивидуалната рентабилност на продажбите на продуктите от общата 
рентабилност на продажбите за цялата продукция. За целта се съставят 
таблица 4 и 5. По тези данни се вижда, че отрицателното отклонение между 
индивидуалната рентабилност на продажбите на металните тръби и общата 
рентабилност на продажбите се е увеличило от 0,43% за базисния период на 
0,81% за текущия период. Положителното отклонение за ъгломерите се 
намалило от 2,13% на 0,87%. За зъбните колела през базисния период е налице 
отрицателно отклонение от 2,10%, а за текущия период е налице положително 
отклонение от общата рентабилност на продажбите в размер на 0,02%. За 
шублерите отрицателното отклонение за базисния период в размер на 0,97% 
се е намалило за текущия период до 0,08%. 
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Таблица 4. Базисен период 
         Базисен период   

Видове 
продукти 

 

Обща  
рентабилност 

на 
продажбите, % 

Индивидуална 
рентабилност на 

продуктите 
  Отклонение 

 

 
 
 
 

      ( + ) ( - ) 
1.Метални 
   тръби 17,10 16,67  -0,43 

2.Ъгломери 17,10 19,23 2,13  
3.Зъбни 
   колела 17,10 15,00  -2,10 

4.Шублери 17,10 16,13  -0,97 
 
 

Таблица 5. Текущ период 
    Текущ период   

Видове 
продукти 

 

Обща  
рентабилност 

на 
продажбите, % 

Индивидуална 
рентабилност на 

продуктите 
  Отклонение 

 

 
 
 
 

      ( + ) ( - ) 
1.Метални 
   тръби 16,75 15,94  -0,81 

2.Ъгломери 16,75 17,62 0,87  
3.Зъбни 
   колела 

16,75 
16,77 0,02  

4.Шублери 16,75 16,67  -0,08 
 
 

За избягване на посоченото противоречие рентабилността на продажбите 
на цялата продукция може да се изчисли по следната формула: 
 

 Pt =  
∑(Di × Pti)

100
                     (2) 

 
 
 
където: 
Di - относителен дял на нетните приходи от продажби на съответния  
        продукт в общия размер на нетните приходи от продажби на цялата  
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        продукция (стойностна структура на продажбите), % 
Pti - индивидуална рентабилност на продажбите (рентабилност на  
        продажбите по отделни видове продукти), %. 
 

Върху изменението на рентабилността на продажбите на цялата 
продукция пряко влияние оказват следните фактори: 

1) Промените в стойностната структура на продажбите. 
2) Промените в индивидуалната рентабилност на продуктите. 
Влиянието на факторите може да се установи посредством метода на 

последователните замествания. За целите на анализа се съставя таблица 6. 
 

 

 

Таблица 6. Резултатна информация 
  Рентабилност  - продажби, %             Влияние на промените в: 

         общо 
Видове 

продукти базисен условна текущ 
стойностната 
структура на 

индивидуалната 
рентабилност влияние на 

  период рентабилност период продажбите на продуктите факторите 
1.Метални       

тръби 5,35 4,02 3,85 -1,33 -0,17 -1,50 
2.Ъгломери 6,08 4,79 4,39 -1,29 -0,40 -1,69 

3.Зъбни 
   колела 2,43 3,07 3,43 0,64 0,36 1,00 
4.Шублери 3,24 4,92 5,09 1,68 0,16 1,84 

Всичко 17,10 16,80 16,75 -0,30 -0,05 -0,35 
 

От данните в тази таблица се вижда, че под влияние на промените в 
стойностната структура на продажбите рентабилността на продажбите за 
текущия спрямо базисния период се е намалила с 0,30%. Същевременно с това, 
под влияние на промените в индивидуалната рентабилност на продажбите на 
отделните видове продукти общата рентабилност на продажбите се е намалила 
с 0,05%.  

В резултат от намалението на нетните приходи от продажби за текущия 
спрямо базисния период на металните тръби в абсолютно изражение със 165 
лв. (вж. таблица 2), което в относително изражение е намаление от 7,96% (вж. 
таблица 3), то общата рентабилност на продажбите на цялата продукция се е 
намалила с 1,33%.  

Същевременно с това индивидуалната рентабилност на продажбите на 
металните тръби се е намалила с 0,72% (вж. таблица 3), което е довело и до 
намаление на общата рентабилност на продажбите с 0,17% (вж. таблица 6). 
Това означава, че продажбите на металните тръби водят до намаление на 
общата рентабилност на продажбите с 1,50%.  
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Нетните приходи от продажбите на ъгломерите в абсолютно изражение 
са се увеличили с 15 лв. (вж. таблица 2), но в относително изражение те са се 
намалили с 6,72% (вж. таблица 3), което е довело до намалението на общата 
рентабилност на продажбите с 1,29%. Индивидуалната рентабилност на 
продажбите на ъгломерите се е намалила с 1,61% (вж. таблица 3), което е 
оказало негативно влияние върху общата рентабилност на продажбите и тя 
също се е намалила с 0,40%. Или под общото влияние на факторите 
рентабилността на продажбите на цялата продукция се е намалила с 1,69%.  

Приходите от продажбите на зъбните колела и на шублерите за текущия 
спрямо базисния период са се увеличили както в абсолютно, така и в 
относително изражение, като същевременно с това индивидуалните 
рентабилности на тези продукти също са се увеличили. Това означава, че 
общата рентабилност на продажбите на цялата продукция за текущия спрямо 
базисния период се е увеличила с 1,00% под влияние на продажбите на зъбните 
колела и с 1,84% под влияние на продажбите на шублерите.  

Показателят за рентабилността на продажбите има пряка връзка със 
себестойността на 100 лева продажби. Става дума за пълната себестойност на 
100 лв. продукция. Разликата между 100 и себестойността на 100 лв. продажби 
е именно рентабилността на продажбите. Върху изменението на 
себестойността на 100 лв. продадена продукция за текущия спрямо базисния 
период пряко влияние оказват следните фактори: 

1) Промени в пълната себестойност на продукцията. 
2) Нетен размер на приходите от продажби. 
От обективно съществуващата връзка между рентабилността на 

продажбите и себестойността на 100 лева продажби следва, че посочените 
фактори оказват влияние и върху настъпилите промени в рентабилността на 
продажбите за текущия спрямо базисния период.  

Съобразно поставените цели и задачи при анализа и потребността от 
информация за нуждите на управлението на индустриалните предприятия 
анализът може да се задълбочи към изследване на пълната себестойност на 
продукцията.  

Става дума за отделните видове разходи от нейния състав. Тук с успех 
могат да се използват различни критерии за класификация на разходите, 
формиращи пълната себестойност на продукцията. Например: разграничаване 
на разходите по функции, т.е. по видове дейности (разходи за основната 
дейност, разходи за продажбите и административни разходи); разграничаване 
на разходите от гледна точка на тяхната връзка с обема на продажбите 
(условно-постоянни и променливи разходи) и др.  
 

4. Заключение 

Предложената методика за анализ на рентабилността на продажбите е 
полезна за стопанската практика. Въз основа на получената информация може 
да се даде правилна и обективна оценка за ефективността на отделните 
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продукти, които индустриалните предприятия предлагат на конкурентните 
пазари. Тази ефективност може да се оцени въз основа на система от различни 
абсолютни и относителни показатели. Например печалбата от продажбите по 
отделни продукти; индивидуалната рентабилност на отделните продукти; 
себестойността на 100 лв. продажби за всеки продукт поотделно; разходите за 
основната дейност, падащи се на 100 лв. продажби; разходите за дейността по 
продажбите, падащи се на 100 лв. продажби; административните разходи, 
падащи се на 100 лева продажби и др. 
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Abstract. This report focuses mainly on one of the priorities for management and 
environmental impact, through the natural capital and through the prism of his 
impact on industries as well as the guidelines for mitigating climate change in 
relation to international targets for achieving sustainable development and a low-
carbon economy. 
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1. Въведение 

През декември месец 2015 приключи поредната 21-ва конференция за 
климата (СОР 21) в Париж с участието на 195 държави. Изменението на 
климата е фактор отдавна признат с дългосрочен период на въздействие, който 
се отразява на всички страни по света и за което са необходими съвместни 
действия в международен план за смекчаване последиците от затоплянето на 
средните температури (в границите  на покачване на средната температура до 
1,5-2 градуса) влияещи на биоразнообразието и живота на нашата планета.  

Във все по-голяма степен се търсят варианти за развитие на 
нисковъглеродни икономики, които да управляват суровините си по устойчив 
начин. Формират се цели и стратегии за развитието през 2020, 2030 и 2040 г., 
за които е необходимо постигането на редица важни приоритети с насока към 
устойчив растеж и използването на енергия, която да намали емисиите на 
парникови газове (ЕПГ), а природните ресурси ще се използват по устойчив 
начин: модел за „зелено“ развитие в световен мащаб.  

Всичко това изисква  новаторски решения и мобилизиране на инвестиции 
в ключови области на икономиките по света като енергетика, транспорт, 
промишленост,  информационни и комуникационни технологии, земеделие, за 
реализиране на политиките за енергийна ефективност и максималното 
използване на екоиновации и екотехнологии. 
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2. Основни приоритети 

Един от първите приоритети се отнася до „природния капитал“ и  неговите 
основни природни услуги, благодарение на които се осигурява нашето 
съществуване, които включват прясна вода, чист въздух и незаразени почви за 
отглеждане на нашата храна. Природният капитал включва всичките 
взаимосвързани елементи на здравите екосистеми, като например насекомите, 
които опрашват растенията, моретата, които изхранват рибите, горите, които 
поглъщат въглерода и ограничат последствията от изменението на климата, 
влажните зони и водните пътища, които защитават низините от наводнения и 
много други. Антропогенното въздействие на човека и икономиките по света 
са нарушили качеството на околната среда с замърсяванията от своите 
производства, които са въздействали на всички компоненти на околната среда 
и са влошили нейните качества. Оттам е и последицата за загуба на биологично 
разнообразие, въпреки че изградените законодателства, особено в Европа за 
околната среда са в сила в продължение на повече от 20 години. От друга 
страна растежа на населението по света изисква постигане на устойчиво 
земеделие, което да „осигурява трайно снабдяване на населението с 
хранителни продукти при запазване  на икономическата стабилност на 
доходите на земеделските стопани“ [1]. 

Втори важен приоритет е ефективно използване на ресурсите или казано 
по–точно „да се направи повече с по-малко“. Екологичния отпечатък на 
Човечеството, особено на развитите държави надвишава с повече от 1-ца (една 
планета) ресурсите на планетата, което нарушава биологично изградения 
баланс на веществата със скорост по-бързо от доставянето им, а увеличаването 
на недостига оттам като последица  покачва цените.  В “Докладът за Жива 
планета на WWF от 2014 г.“ един от индикаторите за състоянието на планетата 
– екологичният отпечатък – показва, че за изследваните 27 държави от 28 на 
ЕС (Хърватия поради по късното си присъединяване не е включена) средния 
екологичен отпечатък е 2,6 планети [2]. България макар и малка страна 
екологичния ѝ отпечатък за 2014 г. е 1,7 планети. Постигането на устойчив 
растеж с конкурентоспособни икономики поставя изисквания за ЕС към 
преход към „по-зелена“, нисковъглеродна икономика, управляваща своите 
суровини и ресурси по устойчив начин. Редица от жизненоважните суровини 
като водата, храните се пилеят в големи количества, а това не преодолява глада 
и мизерията на немалка част от населението по света. Новите технологии, 
трябва да позволят намаляване и   рециклиране на отпадъците, генериране на 
зелена енергия и намаляване въздействието върху околната среда вследствие 
на консумацията от човека. 

Природата има фундаментално значение за нашето благосъстояние и се 
явява третия приоритет с не по-малка важност от предходните. Замърсяването 
на въздуха (особено от индустрията и енергетиката) и водата, прекомерният 
шум и опасните химикали, всички те представляват сериозна заплаха за 
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човешкото здраве. Необходимо е прекъсване на зависимостта между 
икономическия растеж и въздействието му върху околната среда, чрез 
използването на природните ресурси и генерирането на отпадъци. Във все по-
голяма степен се изисква преминаване от принципа от „люлка до гроб“, към 
принципа от „люлка до люлка“ изискващ по-примера на природата да не се 
създават планини от отпадъци, а при изтичане на жизнения цикъл на даден 
продукт, той да има последващо приложение, макар и на друго стъпало при 
неговото рециклиране. 

 
3. Периоди  и цели за реализация 

Най-близкият период е стратегията на „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. При тази стратегия няколко са основните 
цели: 

Една от целите е свързана с климата и енергетиката - да се намалят 
емисиите на парникови газове с 20%, и по-дългосрочна цел-намаляване на 
емисиите на парникови газове с 80—95 % до 2050 г.; Целта е овладяване на 
негативните промени на климата. 

Увеличение с 20 % дела на възобновяемите енергийни източници в 
енергийните се баланси, както и 20 %-но спестяване на първична енергия и 
енергийна ефективност. Тук целта е ограничаване на външната зависимост на 
ЕС от вносни енергийни ресурси. 

Насърчаване на икономическия растеж и заетостта чрез разширяване на 
дела на зелената икономика, като по този начин да се обезпечи сигурна и 
достъпна енергия за потребителите. 

Парижката конференция за климата с участието на 195 държави потвърди 
целта за ограничение на температурното покачване до 1,5-2 ºC. Това е 
ангажимент от всички участвали страни за реализиране на дългосрочни 
стратегии за развитие при ниска въглеродна интензивност. В деня на Земята 
22 април 2016  „Договора от Париж“ се подписа от 175 държави, включително 
и от България [3], ратифицирано е също и от 15 малки островни държави, (но 
за да влезе в сила е необходима ратификацията на поне 55 от подписалите 
държави), и сега това е следващата стъпка. Важна стъпка е подписването на 
споразумението то САЩ, Китай и Русия, едни от най-големите замърсители с 
въглеродни емисии в света [4]. Ако големите замърсители и ратифицират 
споразумението от Париж, това би ускорило неговото прилагане на практика. 
Голямата цел е глобалното затопляне да се ограничи до 2°C спрямо 
температурата от прединдустриалната епоха. Следва да се отбележи, че в 
момента затоплянето е +0,8°C, а малките островни държави поискаха 
затопляне под 1,5°C, заради пряката им заплаха. Оптимистите обаче са 
песимисти за постигането на тази стойност. Това изисква да се намалят 
емисиите на парников газ (GES) с 40 до 70% до 2050 г., за да се постигне 
намаление под 2°C, съкращаването от 70 до 95%, за да останем под 1,5°C - това 
са изчислили експертите от междуправителствената група за климата (Giec). В 
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чл. 2 от договора е заложено изискването държавите, които изгарят въглища и 
петрол да започнат да правят съкращения, за да ограничат емисиите си от 
парникови газове в по-кратки срокове. Договорът влиза в сила през 2018 и това 
е доста кратък срок за тези държави, които трябва да намерят алтернатива за 
съкратените производства от изгарянето на въглища и други горива 
въздействащи върху парниковите газове [5]. Постепенното отпадане на 
тецовете и въглищата и дървата за огрев е една от мерките, които ще последват 
конференцията за климата в Париж.  
 

4. Проблеми е решения за България 

За България това няма да е лека задача, тъй като значителен процент от 
енергетиката и отоплението ѝ се  базира на  лигнитни въглища и дърва. Според 
Парижкото споразумение тецовете трябва постепенно да спират работа, а 
отоплението с въглища и дърва, да изчезне.[6] „Единственият значим местен 
енергиен ресурс са нискокачествени лигнитни въглища с високо съдържание 
на сяра. Разчита се предимно на вносни руски горива – петрол, природен газ, 
качествени въглища и ядрено гориво. Тази структура на енергийния баланс 
(фиг1.) буди тревога от гледна точка на сигурността на енергоснабдяването. 
Местните (българските) лигнитни въглища имат силни позиции като ресурс за 
производството на електрическа енергия. (ТЕЦ 39,5%). 

 

 
Фиг. 1. Структура на брутното производство на електрическа енергия по 

видове централи за 2014г. 
Източник: Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката в България 

2015г. 
 

Това, съчетано със значението им  за сигурността на енергийните 
доставки, определя значимото им място в структурата на енергийния баланс 
на страната“. Тревожна тенденция е че енергийната интензивност  на 
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икономиката на България спрямо останалите страни членки на ЕС е на 
последно място с най-висока интензивност за 2013г. от 610.6 кгне/1000 Евро 
(по съпоставими цени за 2005 г.) при средноевропейската енергийна 
интензивност  е  141.6  тне/1000  Евро. Съобразено с паритетите на 
покупателната способност тези различия се смекчават, но не могат да бъдат 
елиминирани [7]. „Според доклада за изчисление на емисионния фактор на 
парникови газове на националната електрическа мрежа на Република България 
за периода 2014-2020 данните за енергийната интензивност на националния 
БВП се посочва, че са с 89% по-високи от средната за ЕС (измерена чрез 
брутното вътрешно потребление на енергия за единица БВП и при отчитане на 
паритета на покупателната способност) – 302 т.н.е./М€05 спрямо 160 т.н.е./ 
М€05“ [8].  

Пътят на България след Парижкото споразумение за климата е енергийна 
ефективност, енергийна диверсификация и енергийна либерализация. Цената 
за тяхното постигане няма да е ниска предвид значителния дял на въглищните 
централи, ниската енергийна ефективност, и доскорошната липса на 
либерализация на енергийния пазар, която тепърва започва своето развитие. 
Според различни източници цената за задържането на средната температура  в 
границите на 1,5-2 градуса само до 2020 г. ще изисква отделянето на 100 млрд. 
щатски долара. Всяка страна подписала споразумението трябва да поеме 
своята част от средствата, необходими за постигането на договорените цели.  

Енергийната зависимост на България според статистиката на Евростат е 
(34,5% за 2014 г.) спрямо средната за 28-те страни членки на ЕС (53,4% за 2014 
г.) е сравнително по-ниска, но с 4 пъти по висока енергийна интензивност (4,31 
пъти). Това означава че е необходимо по рационално използване на 
енергийните ресурси с цел намаление на енергийната интензивност. 
Съотнесено  към единица БВП енергийната интензивност намалява с 25,4% , 
това не е достатъчно [8]. Преориентацията към друг тип енергопроизводство 
без употребата на въглища в България за бъдещ период ще изисква 
алтернатива от газови централи за които при все още очаквания добив на газ в 
Българската акватория на Черно море е само предполагаем източник за 
диверсифициране на доставката газ от Русия и е с голяма степен на вероятност. 
Високият дял от 39,5% на въглищните централи, не може да намери 
алтернатива при замяна с ВЕИ, поради липсата на достатъчно евтини 
технологии за съхраняване на създадената енергия в рамките на светлата част 
от денонощието за фотосоларните съоръжения, или през периода на 
въздействие на въздушните течения за ветрогенераторите, които на са 
постоянни в 24 часа от денонощието. Необходимостта от постоянен енергиен 
източник, който да замени производството на въглищните централи за някои 
развити страни от ЕС е използването на газови централи. В България подобна 
алтернатива изисква възможността да се използват собствени източници, или 
от внос, но цената на газта за България е по-висока за внос от другите 
европейски държави. Това би оскъпило производството на ел.енергия. Дали 
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политиката на България ще насочи промяната в микса на 
енергопроизводството да се реализира в по-зелени технологии ще зависи и от 
гратисния период за безплатни квоти за въглеродни емисии (съгласно 
дерогация на член 10в- преходно разпределяне на безплатни квоти във връзка 
с модернизацията на подходите за производство на електрическа енергия –
Директива 2009/29/ЕО). От 2020г. няма да бъдат разпределяни никакви 
безплатни квоти [пак там 8, стр. 6]. 

Освен в енергопроизводството, друга насока е реализация на енергийно 
обновяване на българските домове по Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007–2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени 
строителни и монтажни работи. 
 

Таблица 1. Проект“Енергийно обновяване на българските домове“ 

ПРОЕКТ "ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ" 

30.12.2015 

Район СФПИОЕЕ 
Одобрени 

 ТО 
Одобрени 

 ОЕЕ 
Одобрени  

ИП 
Възложени  

СМР 
Издадени  

РС 
Изпълнени  

СМР 

София 102 102 101 101 46 96 46 

СЗР 14 14 14 14 5 14 5 

СЦР 21 21 21 21 15 21 15 

СИР 25 25 25 25 11 25 11 

ЮЗР 29 29 29 29 14 29 14 

ЮЦР 73 73 73 73 46 63 42 

ЮИР 35 35 35 35 23 35 23 

Общо 299 299 298 298 160 283 156 
Легенда: 
СФПИОЕЕ-Споразумения за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна 

ефективност 
ТО –технически обследвания 
ОЕЕ-обследвания за енергийна ефективност 
ИП- инвестиционни проекти 
СМР-строително монтажни работи 
РС- разрешителни за строеж 
Източник: МРРБ, http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5 

 
Според броя на жилищният фонд в страната отчетен по последни 

данни през 2014 г. от българската статистика горната таблица по-енергийното 
обновяване на българските домове е капка в морето и заделените европейски 
средства няма да покрият възможността повечето жилища да бъдат енергийно 
обновени. 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5
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Табица 2. Жилища по броя на стаите към 31.12.2014 година 

Статистически зони  

Статистически райони  

Области 

Общо 

  

Общо за страната 3 927 769 
в градовете 2 604 893 
в селата 1 322 876 

Източник: НСИ, http://www.nsi.bg/bg/content/3145/жилища/ 
 

Въглеродните емисии от европейски въглищни централи трябва да бъдат 
намалени три пъти по-бързо в сравнение със сегашните темпове. Така 
Европейският съюз (ЕС) може да остане в крак с глобалните усилия да се 
избегне опасното повишаване на температурите [9]. 

Според изследването, на най-голямата европейска коалиция, която се 
занимава с климатични и енергийни теми Climate Action Network Europe 
(CAN), политическите лидери в Европа трябва да засилят съществено 
усилията си за извеждане от експлоатация на замърсяващите въглищни 
централи, ако действително са сериозни в намеренията си да предотвратят 
опасните климатични промени [пак там 9]. 

Третата насока енергийната либерализация макар и започнала но е в много 
начален стадий.  

„Според енергийният експерт адв. Илия Грозданов,  либерализацията на 
енергийния пазар зависи от набирането на повече ликвидност, като към 
момента финансовите постъпления във Фонда за електроенергийна сигурност 
не са достатъчни, за да покрият дисбалансите на пазара. Според него 
оптималният вариант за либерализация е след около година и 
половина.(2018г.) Според Константин Стаменов по- нататъшното развитие на 
пазара зависи от излизането на територията на свободна търговия на всички 
държавни производители на ток“ [10]. 

В тази връзка системата на търговия с квоти за емисиите на парникови 
газове (ЕСТЕ), която функционира в рамките на ЕС от 2005г. е основният 
инструмент на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове.  

 Приетата Директивата на Европейския парламент и Съвета 2009/29/EО от 
23-ти април 2009 г. има цел да се подобри и разшири системата за търговия с 
квоти за емисии на парникови газове в Общността. Директивата регулира 
системата на търговия с квоти за емисии на парникови газове в периода на 
търговия за периода след 2012 г. Променен е принципа на разпределяне на 
квотите за инсталации, принадлежащи към системата, с принципа на 

http://www.nsi.bg/bg/content/3145/жилища/
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аукционни продажби на квоти. Отрасъл енергетика, според директивата е в  
категориите, при които от 2013 г. всички квоти ще трябва да бъдат купувани. 

Някои държави предприемат стъпки в тази посока или работят по това, в 
т. ч. определят цели за намаляване на емисиите до 2050 г. За база за сравнение 
се взима 1990г. при подготовката на намаляване с 80% на вътрешните емисии 
за което се изграждат различни стратегии.  

До 2018 г. следва да е налице стратегия на ЕС за постигането на 
нетоксична околна среда, чрез която опасните вещества се заменят с 
нехимически и устойчиви алтернативи. 

ЕС вече разполага с най-изчерпателния набор от закони, както и са приети 
значителен брой евродирективи за защита на околната среда а и в света и те 
предоставят базата за създаване на новата програма. Вече има поставени цели 
за емисиите на парникови газове, енергийната ефективност и възобновяемите 
източници на енергия, качеството на водата и атмосферния въздух, 
отпадъците, химикалите, биологичното разнообразие, природните ресурси и 
други. Законодателството е ефективно само ако се прилага правилно, така че 
от жизненоважно значение е да се прилага действащото законодателство – 
както за да спестят пари, така и да се гарантира по-здравословна околна среда. 
Само прилагането на законодателството на ЕС за отпадъците би довело до 
икономии в размер на 72 млрд. евро годишно. Прилагането на Пакета от мерки 
за чист въздух, приет през декември 2013 г., би довело до ползи за здравната 
сигурност на гражданите на стойност 40 млрд. евро всяка година. (Програма 
за действие в областта на околната среда на ЕС) 

 
4. Заключение 

Пътя след Парижкото споразумение, неговото подписване и ратификация 
ще бъде друг, и ще повлияе на  целият свят. Макар и с много усилия при 21 
климатични конференции, се достигна до съгласие че проблемите в климата, 
за да бъдат смекчени се изисква усилие от всички страни, и най-вече на най-
големите замърсители, за да няма необратими последици за човечеството и 
планетата. За България като страна бедна на енергийни източници, ниска 
енергийна ефективност предстоят тежки задачи за решаване паралелно с 
търсене на възможности за  запазване и увеличаване на благосъстоянието на 
населението, което може да пострада при неправилна енергийна политика и 
поемане на бъдещите поколения последиците от сегашното състояние на 
българската енергетика. 
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Abstract. This paper studies the problems of convergent and divergent tendencies in the 
functional allocation and structure of public expenditure in the EU Member States and the 
effect of the Stability and Growth Pact reform of year 2011 on them. The reform marked the 
beginning of the new economic governance in the EU, aiming namely to strengthen 
coordination between EU countries regarding the conduct of economic and budgetary, 
including the policy in the field of expenditure policy. The empirical results show that the 
reform leads to greater convergence between the Member States in terms of the structure of 
public expenditure.  
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1. Въведение 

Значението на проблематиката за функционалното разпределение на 
публичните ресурси в държавите-членки на Европейския съюз се увеличава 
през последните години. Причина за това е промяната в икономическото 
управление в ЕС, въведено с реформирането на Пакта за стабилност и растеж 
(ПСР) през 2011 година. Чрез нея се засилват изискванията за спазване на 
фискална дисциплина, поради което е необходимо държавите-членки да 
ограничават растежа на публичните разходи. Именно това насочва вниманието 
към тяхното структуриране, насочване и ефективно оползотворяване. Този 
проблем е важен също поради факта, че политическите решения за начина на 
използване на публичните ресурси имат основно значение за постигане на 
националните, но също и за общите европейски цели. 

Целта на доклада е да се анализират наднационалните регулации в сферата 
на разходната политика и да се изследва характера на процесите в структурата 
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на публичните разходи в страните от ЕС. Промените, които настъпват по 
отношение на координацията и наблюдението на бюджетните политики след 
реформата на ПСР през 2011 година, биха могли да доведат до сближаване 
между държавите-членки по отношение на структурата на публичните 
разходи.  

 
2. Наднационални регулации в сферата на разходната политика 

Въпреки важната роля на политиката, моделираща функционалното 
разпределение на публичните разходи в държавите-членки за постигането на 
общите цели на Европейския съюз, в областта не съществуват строги 
наднационални регулации. Най-общо може да се посочи, че разходната 
политика е част от икономическата и бюджетна политика на държавите-
членки. По отношение на нея в Договора за Европейския съюз (ДЕС) се 
определя, че държавите-членки провеждат икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и ги координират в рамките на Съвета, като той 
формулира основните насоки на икономическите политики на държавите-
членки. В ДЕС се посочва също, че държавите-членки трябва да избягват 
прекомерен бюджетен дефицит и държавен дълг над референтните стойности. 
Може да се твърди, че в сравнение с областите, в които Съюзът разполага с 
изключителни компетентности, в тази сфера наднационалната политика има 
значително по-малка сила.  

Основните регулации по отношение на разходната политика понастоящем 
се съдържат в приетия през юни 1997 г. Пакт за стабилност и растеж (ПСР). 
ПСР задължава държавите-членки да контролират своите бюджетни дефицити 
с оглед избягване на фискални дисбаланси, като съдържа превантивна и 
корективна част. Страните трябва да поддържат ниски бюджетни дефицити 
(под 3 % от БВП) и държавен дълг под 60 % от БВП. В тази връзка може да се 
предположи, че с цел постигането на фискална консолидация е необходимо да 
се осъществява и ограничаване на нивото на публичните разходи. Необходимо 
е да се посочи обаче, че в периода преди започването на икономическата криза 
и преди реформата на ПСР такова изискване не съществува официалното в 
първично и вторично законодателство. Няма и ясни насоки също по 
отношение на структурирането и насочването на разходите. Такива могат да 
се открият в Общите насоки на икономическата политика, които регулират по-
широк кръг сфери, отколкото Пакта за стабилност и растеж, в това число 
пенсионна реформа, насочване на публичните разходи към стимулиращи 
растежа направления и засилване на фискалните стимули, способстващи 
увеличаването на заетостта.  

Освен изискването за намаляване на общите публични разходи в 
държавите-членки, в общите насоки на икономическата политика съществуват 
и изисквания за приоритетните направления, в които те трябва да се насочват, 
или, с други думи, изисквания за това как държавите-членки да структурират 
своите публични разходи. Общите насоки на икономическата политика след 
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2000 година са изцяло обвързани с целите на приетите от ЕС стратегии – 
първоначално с Лисабонската стратегия, а след това и със „Стратегия Европа 
2020”. Водещата идея на насоките е публичните разходи да се ориентират към 
стимулиращи растежа направления (натрупване на физически и човешки 
капитал, инфраструктура, иновации, научно-изследователска и развойна 
дейност (НИРД) и информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 
екологичните технологии). 

Важно е да се отбележи обаче, че преди реформата на ПСР и въвеждането 
на европейски семестър контролът по отношение на спазването на 
изискванията в Общите насоки за структурирането на публичните разходи от 
държавите-членки е слаб. Причина за това е факта, че във връзка с насоките, 
за разлика от ангажиментите към ПСР, държавите-членки не се санкционират, 
ако не ги изпълнят. Поради това изпълнението им зависи от желанието и 
волята на страните от ЕС да се придържат към тях. Промяната в това 
отношение и засилване на влиянието на Европейския съюз в сферата се 
създава чрез реформирането на ПСР през 2011 година.  

Основната причина за осъществяването на реформата е разрастването на 
икономическата криза и прерастването й във фискална и дългова, както и 
нарушаването на правилата за фискална консолидация от държавите-членки. 
Необходимо е да се отбележи също, че въпреки това, че главно нарушаване на 
правилата се наблюдава след започване на кризата, и преди нейното началото 
някои от държавите не се придържат към изискванията на Пакта, което говори 
за неговата неефективност.  

Установената слабост в икономическото управление в Съюза насочва към 
такъв тип реформа, чиито фокус е засилването на наблюдението и 
координацията и затягането на изискванията към икономическата и 
бюджетната, вкл. разходна политика на държавите-членки. Целта е да се 
постигне устойчива конвергенция и икономически растеж и да не се допуска 
разрастването на нова дългова и фискална криза. 

Чрез реформата на ПСР, която се прилага от 2011 година, известна като 
„пакет от шест акта” (Регламент (ЕС) № 1173/2011; Регламент (ЕС) 
№ 1174/2011 ; Регламент (ЕС) № 1175/2011; Регламент (ЕС) № 1176/2011 ; 
Регламент (ЕС) № 1177/2011; Директива 2011/85/ЕС), започва ясен процес на 
засилване на степента на наднационалните регулации по отношение на 
разходната политика в Европейския съюз. Чрез нея за първи път във 
вторичното законодателство на ЕС се появява изискване за ограничаване на 
растежа на публичните разходи, което означава, че фискалната консолидация 
е необходимо да се осъществява предимно чрез ограничаване на разходите.  

Измененият ПСР предоставя основните инструменти за надзор над 
фискалните политики на държавите-членки (предпазни мерки) и за коригиране 
на прекомерните дефицити (корективни мерки). Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121 от ДФЕС ежегодно през април всяка държава-
членка трябва да представи на Комисията и Съвета програма за стабилност (за 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/ec0019_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/ec0019_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25019_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/ec0019_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25020_bg.htm
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държави-членки в Еврозоната) или програма за конвергенция (за държави-
членки извън Еврозоната). Представянето и оценката на програмите за 
стабилност и конвергенция представляват част от създадения с реформата от 
2011 година европейския семестър за координация на икономическите 
политики (раздел 1-А от Регламент (ЕС) № 1175/2011, който изменя Регламент 
№ 1466/97), който е заложен в предпазните мерки на ПСР. Именно той е 
важната стъпка в посока на увеличаване на контрола на бюджетните политики 
на страните от ЕС, тъй като представлява по-широк и строг процес на 
координиране на икономическата политика, в това число разходната политика 
в рамките на Европейския съюз. Европейският семестър цели постигането на 
съгласувани и координирани икономически политики на държавите-членки. 
Състои се от шест-месечен период, по време на който бюджетните политики 
на държавите-членки, се проучват и разглеждат. Посредством него се 
наблюдава съставянето на националните бюджети на държавите-членки. 
Оценката на развитието на разходите на държавите-членки, което се включва в 
програмите за стабилност и конвергенция, е нов елемент в изменения ПСР през 2011 
година. В Регламент (ЕС) № 1175/2011 е посочено, че „преценката дали е осъществен 
достатъчен напредък към средносрочната бюджетна цел следва да се прави въз основа 
на цялостна оценка на структурния баланс, включваща анализ на разходите, с 
изключени дискреционни мерки по отношение на приходите” [Regulation (EU) 
№ 1175/2011, Official Journal, L 306/23 November 2011, р.14]. Чрез Директива 
2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година се въвеждат подробни правила относно 
националните им бюджетни рамки. Те се вписват в рамката за бюджетно наблюдение 
в Европейския съюз, като имат за цел да спомогнат за спазване на задълженията на 
държавите-членки, предвидени в Пакта за стабилност и растеж. В допълнение на 
реформата на ПСР през 2011 година, през 2013 г. се приема и Пакетът от два 
законодателни акта (Регламент (ЕС) № 472/2013 и Регламент (ЕС) № 473/2013).  

Важна характеристика на реформата на ПСР през 2011 година е, че с 
въвеждането на европейския семестър започва много по-строго да се следи 
дали политиките на държавите-членки следват общите насоки на 
икономическата политика, в които се съдържат и регулации по отношение на 
насочването, структурирането и ефективността на публичните разходи. 

На основата на Общите насоки на икономическата политика, приети през 
2010 година и целите на Стратегия „Европа 2020”, Комисията изготвя 
Годишни обзори на растежа. Всеки годишен обзор анализира процеса в ЕС към 
дългосрочните и стратегически приоритети. В тях се запазва водещата идея на 
общите насоки на икономическата политика, а именно публичните ресурси да 
се ориентират към стимулиращи растежа направления. Обзорът на растежа 
посочва икономическите приоритети за ЕС и осигурява на държавите-членки 
насоки за политиката през следващата година, като поставя началото на 
Европейския семестър. Целта е те да се насочат в посока на постигане на 
сближаване по отношение на степента на изпълнение на общите цели. Именно 
тази негова функция определя особено важната му роля в  новия процес на 
икономическо управление в ЕС. Разбира се, въпреки засиления контрол, 

http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25019_bg.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l25019_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32011L0085
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ключова остава волята на националните правителства да провеждат своите 
политики в съответствие с общите наднационални насоки.  

В годишните обзори за 2011 до 2016 година се приоритизират разходите, 
които благоприятстват икономическия растеж. Като такива най-вече се 
посочват разходите за образование, научни изследвания и енергетика. Особено 
важна насока е, че поради необходимостта от ограничаване на публичните 
разходи с оглед спазване на фискалната дисциплина, държавите-членки трябва 
да насочат вниманието си към ефективното им изразходване и пренасочване 
към приоритетните направления, които благоприятстват икономическия 
растеж. С реформата на ПСР, наложената политика на бюджетни икономии и 
стремежа за постигането на общите цели, включително тези  на Стратегия 
Европа 2020, фокусът вече е насочен към структурирането и пренасочването 
на публичните разходи към направления, които спомагат за постигане на тези 
цели. В прегледа на Пакта за стабилност и растеж се посочва, че „като се 
гарантира по-тясна координация на политиките, новата система за управление 
следва да помогне за насърчаването на сближаване по отношение на  растежа 
и постигането на целите на стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж” [Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the The European Central Bank, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions, Economic governance 
review Report on the application of Regulations (EU) n 1173/2011, 1174/2011, 
1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 and 473/2013, p.10]. Постигането на 
сближаване в изпълнението на тези цели следва да бъде опосредствано от 
иницииране на синхронизация в структурирането и изразходването на 
публичните ресурси, тъй като те повлияват този процес. В тази връзка 
съществен момент на реформата е, че вече усилията трябва да са 
съсредоточени върху ефективността на изразходване на разходите.  

Именно необходимостта от ограничаване на размера на публичните 
разходи обуславя важността на структурирането им и е добра мотивация за 
създаването на по-строг процес на тяхното наблюдение в рамките на новото 
икономическо управление в Съюза. Причината е в това, че осъществяване на 
консолидация чрез съсредоточаване единствено към съкращаване на 
разходите не е достатъчно. Ако фокусът е насочен само в това направление, 
освен краткосрочните последствия върху икономическия растеж, може да се 
навреди и на дългосрочните перспективи. Именно заради това е важно да се 
наблегне върху качеството на разходите и а се гарантира, че публичните 
инвестиции в бъдещето не са непропорционално пожертвани, за да се 
консолидират текущите бюджети. Необходимо е да се приоритизират 
разходите, за да повлияе върху дългосрочното устойчиво икономическо 
развитие. Следва да се акцентира върху качествените параметри на разходната 
политика (структура и приоритетна насоченост), с които може да може да 
въздейства върху икономическото и социално развитие в дадена страна. 
Според Х. Ферейро, М. Гарсия дел Вале и К. Гомез „настоящата стратегия за 
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фискалната политика в ЕС се променя през последните години. Фискалната 
политика акцентира върху ролята на качеството на публичните финанси и на 
разпределението или състава на публичните разходи” [Ferreiro, J., Garcia-del-
Valle, M. Teresa, Gomez,  C., An analysis of the convergence of the composition of 
public expenditures in EU countries, American Journal of Economics and Sociology, 
2012, 73(4), p.23]. 

С реформата на ПСР не се поставят ясни и конкретни количествени 
изисквания спрямо на структурата на публичните разходи на държавите-
членки, но въпреки това самото засилване на наблюдението и координацията 
върху провеждането на бюджетните политики и по-строгия контрол по 
отношение на придържането към общите насоки на политиката може да 
генерира конвергентен процес между страните от ЕС в периода след 
реформирането на ПСР в сравнение с периода преди това. Целта на 
конвергентния анализ, който ще се приложи, е да провери именно това. Все 
пак, влиянието на реформираната система за икономическо управление върху 
конвергенцията във функционалното разпределение на публичните ресурси е 
трудно да се оцени и да се направят еднозначни изводи предвид краткия 
период, който е минал от реформата. Като друго ограничение може да се 
определи факта, че системата на новото икономическо управление в ЕС, 
въведено с реформата на ПСР, се прилага в условията на икономическа криза, 
което ограничава от своя страна възможностите да се анализира ефективността 
й при по-добра икономическа конюнктура.  

Разбира се, може да се очаква постигане единствено на непълна 
конвергенция1 поради голямата разнородност, специфични нужди и различни 
социално-икономически модели в отделните страни от ЕС. Необходимо е да 
се отбележи също, че „конвергенцията не означава хомогенизиране на 
вътрешните структури. Няма доказателства, че институционалната промяна на 
национално ниво означава цялостно отхвърляне на националния 
административен ред, правната култура, обществените отношения и 
колективните идентичности” [Börzel, T., Th. Risse, When Europe Hits Home: 
Europeanization and Domestic Change, European Integration online Papers (EIoP) 
Vol. 4, N°15, 2000, p.12]. 
 

3.  Конвергенти или дивергентни тенденции в структурата на публичните 

разходи между страните от Европейския съюз 

Целта на изследването, което ще се осъществи, е да се провери дали в 
резултат от реформата на ПСР, чрез която се засилва влиянието на 

                                                           
1 Според Т. Плъмпър и Кр. Шнайдер [Plümper, Th., Ch.Schneider., The Analysis of Policy 
Convergence, or: How to Chase a Black Cat in a Dark Room, Journal of European Public Policy 16 (7), 
2009, p.  991], постигането на пълна конвергенция означава, че не остава никаква разлика между 
наблюденията, докато осъществяването на непълна или частична конвергенция предполага 
намаляваща, но все още съществуваща разлика между наблюденията. 
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наднационалната политика върху структурирането и насочването на 
публичните разходи, се инициира конвергентен процес между държавите-
членки по отношение на видовете разходи по функции, изразени като дял от 
общите публични разходи. 

За изследване на процесите на конвергенция или дивергенция в 
структурата на публичните разходи по отделни функции, се използва методът 
на сигма конвергенция, който се прилага в повечето подобни емпирични 
изследвания. Той е подходящ за използване в настоящия анализ, тъй като, 
независимо че за първи път се прилага за установяване на доходна 
конвергенция, успешно може да се адаптира и да се приложи в изследването 
на конвергенцията в структурата на публичните разходи. Чрез него се 
анализира дали различията между страните са намалели или са се увеличили с 
времето.  

С цел да се разкрие наличието на конвергентен или дивергентен процес, 
за измерител на разсейването се използва коефициентът на вариация, който е 
пресметнат като средна величина за двата изследвани периода – преди и след 
реформата в ПСР. Намаляването (увеличаването) на стойността на 
коефициента на вариация в даден индикатор през втория период в сравнение с 
първия, означава, че разликите между страните по отношение на него са 
намалели (са се увеличили) и е налице конвергенция (дивергенция). 

Изборът на начало на периода на изследване, а именно 2007 година, е 
обусловен от датата на присъединяване на България и Румъния, защото целта 
е да се обхванат страните от ЕС-272. Краят на периода е 2013 година с оглед 
наличните данни за размера и структурата на публичните разходи на 
държавите-членки в Евростат.  

С цел потвърждаване или отхвърляне на твърдението, че по-силните 
наднационални регулации в сферата на разходната политика и по-строгия 
процес на контрол на спазването на общите цели и насоки влияят върху 
формирането на конвергентен процес в рамките на ЕС по отношение на 
разходните политики на държавите-членки, се оценява сигма-конвергенцията 
между страните от ЕС като се използват макро индикаторите за структурата 
на публичните разходи (дял на видовете разходи по функции в общите 
публични разходи). По този начин най-добре може да се обхване 
структурирането на разходите. 

За осъществяване на изследването се възприема класификацията на 
разходите по отделни функции (Classification of the functions of the Government 
– COFOG), изработена от Световната банка, която е утвърдена като стандарт 
за подобни изследвания и се използва в ЕС от 1999 година. Основното й 
предимство е, че групира данните въз основа на изведените в теорията основни 
                                                           
2 Хърватия е изключена от анализа, тъй като не е държава-членка на ЕС през целия разглеждан 
период. Страната се присъединява към ЕС на 01 юли 2013 г.  
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насоки или функционални направления, по които се разпределя бюджета. 
Освен десетте разходи по функции, в анализа са включени и разходите за 
НИРД като дял от общите публични разходи, тъй като те са посочени като 
приоритетни за държавите-членки в Годишните обзори на растежа. 

Данните, които се използват, са събрани от Евростат в качеството й на 
единна статистическа организация, отговаряща за методологичните и 
оперативни действия по създаване на качествени информационни масиви за 
ЕС. 

В доклада ще бъдат разгледани конвергентните или дивергентните 
тенденции в рамките на целия Европейски съюз (ЕС-27) в периода след 
реформирането на ПСР (2011 – 2013 година) спрямо периода преди 
осъществяването на реформата (2007 – 2010 година) по отношение на дела на 
видовете разходи (разходи по функции според класификацията COFOG и 
разходи за НИРД) в общите публични разходи. За целта първоначално са 
пресметнати средни за двата периода стойности на видовете публични 
разходи, а след това е пресметнат коефициент на вариация за всяко отделно 
направление. 

На фигура 1 е представена разликата между коефициентите на вариация 
по отношение на средните стойности за втория (2011 – 2013 година) и първия 
(2007 - 2010 година) период за всички функционални направления на 
публичните разходи (разходи по функции според класификацията COFOG и 
разходи за НИРД), изразени като дял от общите публични разходи в ЕС-27. 
При разлика с отрицателен знак може да се направи извода, че е налице 
конвергенция сред държавите-членки, тъй като разсейването между тях, 
измерено чрез коефициента на вариация, е намаляло. При положителен знак, 
може да се счита, че е налице дивергенция между страните от ЕС в 
разглеждания период. 

От изложените данни може да се направи извода, че при осем от десетте 
видовете разходи по класификацията COFOG, изразени като дял от общите 
публични разходи, е налице относителна конвергенция между държавите-
членки в периода след реформата в ПСР в сравнение с периода преди нея.  

Единствено при функционалните направления вътрешен ред и сигурност 
и отбрана е налице слаба дивергенция (0,07 % при Вътрешен ред и сигурност 
и 0,01 % при Отбрана), тъй като коефициентът на вариация през втория период 
е по-висок в сравнение със стойността през първия. При тези видове разходи 
по принцип е налице по-високо средно разсейване между държавите-членки, в 
сравнение с останалите видове разходи по функции.  
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Фиг. 1. Конвергенция/дивергенция във видовете публични разходи по функции в 

периода след реформата на ПСР в сравнение с предишния период  
Източник на информация: Евростат и изчисления на автора 

 
Интересни за анализ са публичните разходи за НИРД, изразени като дял 

от общите публични разходи. При тях е налице дивергенция в периода след 
реформата на ПСР в сравнение с предходния период, което означава, че в 
периода след реформата на ПСР държавите-членки провеждат по-разнородна 
политика в това направление в сравнение с предходния период. Това са именно 
едни от разходите, които е необходимо да се увеличават в държавите-членки, 
за да се постигнат общите европейски цели според Обзорите на растежа.  

Изложените резултати дават основания да се направи извода, че въпреки 
липсата на конкретни изисквания по отношение на цялостното структуриране 
на публичните разходи, въвеждането на по-строг процес на наблюдение и 
координация на определянето на бюджетите на държавите-членки, е довело до 
конвергентен процес между тях по отношение на структурата на публичните 
разходи. 
  
4. Заключение   

От анализа на наднационалните регулации в областта на разходната 
политика се достигна до извода, че в периода след реформирането на Пакта за 
стабилност и растеж се наблюдава процес на засилване координацията и 
контрола по отношение на бюджетните, вкл. разходните политики на страните. 
Въпреки че няма съвсем конкретни изисквания спрямо цялостната структура 
на разходите, в резултат на този процес в периода след реформата се 
наблюдава предимно конвергентен процес между държавите-членки в това 
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направление в сравнение с периода преди това.  Достигнатата конвергенция е 
благоприятна тенденция, тъй като може да доведе и сближаване между 
страните и по отношение на степента на постигане на общите за ЕС цели. В 
тази връзка може да се твърди, че новото икономическо управление в 
Европейския съюз, което започва с реформата на Пакта за стабилност и 
растеж, ще съдейства за постигане на общите цели чрез спазването на 
фискалните правила (дял на публичните разходи в БВП) и най-вече чрез 
постепенното утвърждаване на общ европейски модел на функционална 
структура на публичните разходи. Важно за държавите-членки е да насочат 
усилията си към създаване на такава структура на разходите, която да 
благоприятства дългосрочното устойчиво икономическо развитие, като в 
същото време се поддържа и високата им ефективност. 
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1. Въведение 

Развитието на българската икономика винаги е било много динамично, 
поради постоянно променящата се среда. Ето защо анализът и правилното 
прогнозиране на основните икономически показатели от водещи институции 
като НСИ и БНБ е от изключително голямо значение за икономиката ни и 
успешното развитие на бизнеса.  
 

2.    Анализ на ключовите индикатори на българската икономика през 

2015 г. 

Ключовите показатели за българската икономика се групират в няколко 
основни категории: производство, индивидуално потребление, инвестиции, 
пазар на труда, международни трансакции, цени, парични и финансови 
показатели. Ключовите индикатори се разработват в съответствие със 
системата от показатели за еврозоната. Аналитичният материал се актуализира 
тримесечно.  

В таблица 1 са представени данните за показателите „Производство” и 
„Индивидуално потребление” .  
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Таблица 1. Анализ на ключовите индикатори „Производство”  
и „Индивидуално потребление” 

1. Производство   2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  
Показател на 

доверие в 
промишлеността  

% -3,3 -0,2 -1,1 -0,5 -0,4 -1,0 -2,2 -0,6 

  Промишлено 
производство  

yoy 
% 

ch. 
1,8 2,9 0,9 1,2 2,2 3,5 3,0   

  Строителна 
продукция  

yoy 
% 

ch. 
6,6 2,1 0,3 2,7 -0,5 -2,1 -10,7   

                     

     2014 2015 
III 

тр.'14 

IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 

IV 

тр.'15 

  Брутен вътрешен 
продукт  

yoy 
% 

ch. 
1,6 3,0 1,6 1,8 2,6 2,6 2,9 3,0 

                     
     2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  
Държавен 
годишен 

дефицит/излишък  

% 
от 

БВП 
1,6 -4,1 -3,2 -2,0 -0,6 -0,8 -5,8   

  Брутен годишен 
държавен дълг  

% 
от 

БВП 
13,0 13,7 15,5 15,3 17,6 18,0 27,0   

                     

2. 
Индивидуално 

потребление 
  2014 2015 

III 

тр.'14 

IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 

IV 

тр.'15 

  
Показател на 
доверие на 

потребителите  
% -

33,5 
-

29,7 -37,2 -32,4 -29,8 -30,2 -30,2 -28,7 

                     
     2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  
Оборот в 

търговията на 
дребно  

yoy 
% 

ch. 
10,5 0,9 -1,8 -0,5 0,9 1,7 1,3   

                     

     2014 2015 
III 

тр.'14 

IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 

IV 

тр.'15 

  
Индивидуално 

крайно 
потребление  

yoy 
% 

ch. 
2,5 0,7 1,7 0,5 -0,4 0,0 0,3 1,0 

Забележка: yoy % ch. – темп на нарастване спрямо същия период на предходната 
година. Източник: Статистически изследвания на НСИ и БНБ 

 
По данни от бизнес анкетите на НСИ показателят на доверие в 

промишлеността през 2015 г. се е повишил с  3,1 % спрямо предходната 
година – от -3,3 % на -0,2 %. През  2015 г. при календарно изгладения индекс 

на промишленото производство регистрираният ръст е 2,9% спрямо 
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предходната година, при която темпът на нарастване е 1,8 пр.п. Календарно 
изгладените данни показват ръст от 2,1 % на строителната продукция през  
2015 г., който обаче е по-малък в сравнение с предходната година - 6,6 %.   

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през 
четвъртото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23 699 млн. лв. по текущи цени. 
На човек от населението се падат 3 300 лв. от стойностния обем на показателя. 
При среден за тримесечието валутен курс от 1.78638 лв. за щатски долар БВП 
възлиза на 13 267 млн. долара и съответно на 1 847 долара на човек от 
населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 12 117 млн. 
евро, като на човек от населението се падат 1 687 евро. Сезонно изгладените 
данни показват растеж от 3.0% на БВП през четвъртото тримесечие на 2015 г. 
в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо 
третото тримесечие на 2015 година. 

През  2015 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва 
с 3,8 процентни пункта спрямо равнището си от предходната година. Общата 
оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната 
през последните дванадесет месеца е по-малко негативна спрямо предходното 
наблюдение. През 2015 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз 
основа на календарно изгладени данни, нараства на 0.9 %. 

За индивидуално потребление на населението през четвъртото 
тримесечие на 2015 г. се изразходват 71.1% от произведения БВП. Реалното 
увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2014 г. е 1.0% 
(според сезонно изгладените данни). 

В таблица 2 са представени данни за показателите „Инвестиции” и „Пазар 
на труда”. 

 
Таблица 2. Анализ на ключовите индикатори „Инвестиции” и „Пазар на труда” 

1. Инвестиции   2014 2015 III тр.'14 
IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 
IV тр.'15 

  
Използване на 
оборудването в 
промишлеността  

% 73,3 74,1 73,4 76,1 74,3 74,3 72,5 75,2 

  Бруто образуване 
в основен капитал  

yoy 
% 

ch. 
3,4 2,5 3,0 -0,1 -1,9 -1,2 -0,4 1,7 

  Изменение на 
запасите  

% от 
БВП 0,3 0,2 0,0 2,9 -0,3 0,0 -0,4 1,2 

                      

2. Пазар на труда   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Коефициент на 
безработица  

% 5,6 6,8 10,3 11,3 12,3 12,9 11,4 9,1 

  

Коефициент на 
заетост 15+ години  

% 50,8 49,4 47,9 46,6 46,6 46,9 48,0 49,1 

  

Коефициент на 
заетост 20 - 64 
години  % 70,7 68,8 64,7 62,9 63,0 63,5 65,1 67,1 

  

  

  

I 

тр.'14 

II 

тр.'14 III тр.'14 

IV 

тр.'14 I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 IV тр.'15 

  

Коефициент на 
безработица   

% 
13,0 11,4 10,8 10,6 10,6 9,9 8,3 7,9 

  

Коефициент на 
безработица - 
мъже 4.5 % 

13,9 12,4 11,5 11,4 11,4 10,9 8,8 8,0 

  

Коефициент на 
безработица - 
жени  % 

12,0 10,1 9,9 9,7 9,7 8,8 7,6 7,6 

  

Коефициент на 
заетост 15+ години  

% 
46,5 47,9 49,3 48,2 47,7 48,7 50,3 49,7 

  

Коефициент на 
заетост 20 - 64 
години  

% 63,0 65,0 66,9 65,5 65,0 66,6 68,8 68,1 

  

  
                  

      2014 2015 III тр.'14 
IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 
IV тр.'15 

  Заети лица  
yoy 

% 
ch. 

1,6 1,7 1,6 2,0 1,9 1,1 1,4 2,4 

  Разходи за труд  
yoy 

% 
ch. 

6,0 7,0 5,0 6,8 7,0 6,8 7,4 5,8 

                      

      2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  
Недостиг на 
работна сила в 
промишлеността  

% 11,2 15,8 17,7 18,1 17,5 18,3 17,4 17,3 

  Заплати  
yoy 

% 
ch. 

6,0 8,8 7,9 7,3 8,6 8,3     

Източник: Статистически изследвания на НСИ, БНБ и Агенция по заетостта 
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Средното натоварване на мощностите в промишлеността през 2015 г. 
се повишава с 0,8 процентни пункта и достига 74,1%. Бруто образуването в 

основен капитал през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период 
на предходната година според сезонно изгладените данни се увеличава в 
реално изражение с 1.7%. Относителният дял на този показател в БВП е 23.2%.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 

15 и повече навършени години е 3 061.7 хил., а относителният дял от 
населението на същата възраст - 49.7%. В сравнение със същото тримесечие 
на 2014 г. се увеличава с 1.5 процентни пункта.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. безработните лица в страната са 
261.0 хил., а коефициентът на безработица - 7.9%. В сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2014 г. броят на безработните е по-нисък с 26.4%, а 
коефициентът на безработица - с 2.7 процентни пункта.  Според бизнес 
анкетите на НСИ през март 2016 г. 18.5% от промишлените предприятия 
посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността 
им.  През декември 2015 г. средната работна заплата е 937 лв., което е с 3.5% 
повече в сравнение с предходния месец. Спрямо декември 2014 г. ръстът е 
8.3%. 

В таблица 3 са представени данни за ключовите индикатори 
„Международни трансакции”. „Цени” и „Парични и финансови показатели”.  

 
Таблица 3. Анализ на ключовите индикатори „Международни трансакции”. 

„Цени” и „Парични и финансови показатели” 

1. 
Международни 

трансакции  
  2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  
Поръчки от 
чужбина в 
промишлеността  

баланс -39,7 -31,6 -32,1 -29,5 -31,5 -30,6 -27,5 -29,5 

  Износ на стоки  млн. 
евро 27764,1 29334,9 2539,9 2496,8 2281,8 2239,0 2016,7   

  Внос на стоки  млн. 
евро 28026,5 28548,1 2290,6 2516,0 2483,9 2410,6 1913,5   

  Търговско салдо  млн. 
евро -2776,6 -1916,6 -87,6 -191,0 -265,6 -240,3 66,7   

  Текуща сметка  млн. 
евро 364,6 609,0 236,0 -19,6 -281,1 -161,3 165,5   

  Преки инвестиции 
(нето)  

млн. 
евро -877,1 -1515,8 -120,0 -85,9 -26,4 133,2 -54,3   

  Портфейлни 
инвестиции (нето)  

млн. 
евро -1212,2 -573,3 447,9 114,8 5,7 327,3 241,8   

                      

      2014 2015 
III 

тр.'14 

IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 

IV 

тр.'15 

  Износ на стоки и 
услуги  

yoy % 
ch. -0,1 7,6 -2,1 3,9 13,6 5,2 5,8 4,2 

  Внос на стоки и 
услуги  

yoy % 
ch. 1,5 4,4 -2,8 5,5 6,6 4,7 3,3 3,4 
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2. Цени   2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  

ХИПЦ  
(хармонизиран 
индекс на 
потребителските 
цени) 

yoy % 
ch. -1,6 -1,1 -1,0 -1,2 -0,9 -0,9 -0,4 -1,0 

                      

      I тр.'14 
II 

тр.'14 

III 

тр.'14 

IV 

тр.'14 
I тр.'15 

II 

тр.'15 

III 

тр.'15 

IV 

тр.'15 

  ИЦЖ  yoy % 
ch. 0,7 0,5 1,8 2,8 2,2 2,8 2,1 4,0 

                      
      2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  

Цени на 
производител на 
вътрешния пазар              
(промишленост)   

yoy % 
ch. -0,9 -1,7 -2,1 -3,8 -3,8 -3,2 -3,0 -4,0 

  
Очаквания за 
продажните цени в 
промишлеността  

баланс 6,0 2,9 0,6 -0,1 1,3 1,3 0,3 2,8 

  

Очаквания за 
продажните цени в 
търговията на 
дребно  

баланс -0,1 3,7 6,0 4,5 3,0 3,2 -5,8 3,7 

                      

3. 

Парични и 

финансови 

показатели 

  2014 2015 Септ.'15 Окт.'15 Ноем.'15 Дек.'15 Ян.'16 Февр.'16 

  СОФИБОР 
(тримесечен)  индекс 0,78 0,54 0,52 0,51 0,49 0,47 0,28 0,19 

  М3 yoy % 
ch. 1,1 8,8 2,1 2,7 11,2 8,8 6,6 7,1 

  

Вземания по 
кредити на 
нефинансови 
предприятия, 
домакинства и 
НТООД  

yoy % 
ch. -0,1 -8,3 -10,1 -10,2 -0,2 -1,6 -1,9 -1,9 

  Обменен курс 
USD/BGN  стойност 1,48 1,77 1,74 1,77 1,84 1,79 1,79 1,80 

Източник: Статистически изследвания на НСИ и БНБ 
 
Според оценките на мениджърите от промишлеността през март 2016 г. в 

сравнение с февруари се регистрира известно увеличение на осигуреността на 
производството с поръчки от чужбина (с 0.6 процентни пункта). През 2015 г. 
салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 609,0 млн. евро, като 
се покачва спрямо предходната година с 244,4 млн. евро.  Търговкото салдо 
през 2015 г. е отрицателно и възлиза на -1916,6 млн. евро. През 2015 г. износът  
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(29334,9 млн. евро) и вносът (28548,1 млн. евро) бележат ръст спрямо 
предходната година съответно със 7,6 процентни пункта за износа на стоки и 
услуги и 4,4 процентни пункта за вноса на стоки и услуги.  

За януари 2016 г. преките инвестиции в чужбина  намаляват с 9.4 млн. 
евро (при намаление с 4.5 млн. евро за януари 2015 г.). За януари 2016 г. 
преките чуждестранниинвестиции в страната възлизат на 44.9 млн. евро 
(при 323.4 млн. евро за януари 2015 година). За януари 2016 г. портфейлните 

инвестиции - активи нарастват със 160.1 млн. евро при нарастване с 61.8 млн. 
евро за януари 2015 година. За януари 2016 г. портфейлните инвестиции - 

пасиви намаляват с 81.7 млн. евро при намаление с 565 млн. евро за януари 
2015 година. 

През 2015 г. хармонизираният индекс на потребителските цени 

намалява с 1,1 %.  
През четвъртото тримесечие на 2015 г. индексът на цените на жилищата 

нараства с 4.0% в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Индексът 

на цените на производител на вътрешния пазар през през 2015 г. спада с 
1,7 %. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 
2016 г. спада с 4.0% в сравнение със същия месец на 2015 година. Намаление 
на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 9.8%, в 
преработващата промишленост - с 3.4%, и при производството и 
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.5%. По данни от 
конюнктурната анкета през март 2016 г. мениджърите предвиждат 
продажните цени в промишлеността да останат без промяна през следващите  
месеци. 

В обхвата на анализа на  паричните и финансовите показатели  са 
разгледани индексът СОФИБОР (SOFIBOR: Sofia Interbank Offered Rate), 
паричният агрегат М3 (широки пари), вземанията по кредити на нефинансови 
предприятия, домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи 
домакинствата) и обменият курс USD/BGN.  Информация относно 
методологията и данните за показателите на БНБ може да се намери на сайта 
на БНБ, раздел „Статистика“.  

През 2015 г. тримесечният индекс на междубанковия пазар 

СОФИБОР се понижава в сравнение с предходната година  с 0,24  процентни 
пункта - от 0,78 % до 0,54%. 

Данните за  2015 г. констатират, че широките пари (паричният агрегат 

М3)  бележат ръст  на годишна база с 8,8 % спрямо ръст от 1,1 % през 
предходната година. През декември 2015 г. широките пари (паричния агрегат 
М3 – Фиг.1) се увеличават на годишна база с 8.8% при годишно нарастване от 
11.2% през ноември 2015 г. В края на декември 2015 г. широките пари са 
73.961 млрд. лв. (84.7% от БВП) при 72.771 млрд. лв. към ноември 2015 г. 
(83.4% от БВП). Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат 
М15, се увеличава през декември  2015 г. с 15.6% на годишна база (12% 
годишен ръст през предходния месец). 
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Фиг. 1. Парични агрегати 

Кредитите на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД 

(нетърговски организации, обслужващи домакинствата) (фиг. 2) през 2015 
г.  бележат спад на 8,3 % спрямо предходната година, където намалението е 
значително по-малко – 0,1 %.  Кредитите за Нефинансови предприятия се 
понижават с 1.7% на годишна база през декември 2015 г. (0.3% годишно 
увеличение през ноември 2015 г.) и в края на месеца достигат 30.474 млрд. лв. 
(34.9% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 18.140 млрд. лв. 
(20.8% от БВП) в края на декември 2015 г. Спрямо същия месец на 2014 г. те 
намаляват с 1.3% (1% годишно понижение през ноември 2015 г.). В края на 
отчетния месец жилищните кредити са 8.647 млрд. лв. и намаляват на 
годишна база с 1.2% (1.4% годишно понижение през ноември 2015 година). 
Потребителските кредити възлизат на 7.269 млрд. лв. и се понижават с 0.1% 
спрямо декември 2014 г. (0.4% годишно повишение през ноември 2015 г.). На 
годишна база другите кредити намаляват с 10% (6.3% годишно понижение 
през ноември 2015 г.), като достигат 726 млн. лева. Кредитите, предоставени 
на финансови предприятия, са 1.191 млрд. лв. (1.4% от БВП) в края на 
декември 2015 г. В сравнение с декември 2014 г. те се увеличават с 19.4% 
(19.7% годишно през ноември 2015 г.). 

 
Фиг. 2. Кредити за неправителствения сектор 
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В таблица 4 е показано годишното изменение на анализираните данни за 
паричните и финансовите показатели.  

 

Таблица 4. Парични, депозитни и кредитни показатели, годишно изменение (%) 

 
 
Източник:БНБ 
Обменният курс на лева спрямо долара през 2015 г.  достига 1.77 лв. за 

1 щатски долар. През февруари 2016 г. обменният курс на лева спрямо долара 

достига 1.80 лв. за 1 щатски долар. 
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3.     Заключение 

Анализът на основните икономически показатели  е ключов фактор за 
правилното прогнозиране на икономическото и финансовото ни развитие, тъй 
като очертава мястото на България сред останалите европейски държави. 
Базирайки се на конкретните данни всяка година могат да се очертаят 
основните приритетни области и по-точно да се прогнозират бъдещите 
възможности за развитието на стабилна и благоприятна икономическа и 
бизнес среда.  
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Abstract.  The aim of this study is based on the characteristics of the main stages in the 
development of the processes of mergers and acquisitions to conduct an analysis of the trends 
and results following the financial crisis. On this basis, I summarize the main benefits and 
trends accompanying contemporary processes of consolidation and concentration. To achieve 
this goal first I will look at the historical waves of the processes of mergers, especially in the 
USA, and then analyzing global market integration, I will identify key trends, factors and 
threats to the development of mergers and acquisitions. 
Keywords: mergers, acquisitions, companies, strategic development, integration, 
globalization.  
 

1. Въведение 

Сливанията и поглъщанията се подготвят и функционират в определена 
среда. Тъкмо интернационализацията и глобализацията в световната 
икономика предопределят до голяма степен различните вълни на национални, 
континентални и глобални сливания и поглъщания, те са техен продукт. 
Същевременно те не са само продукт, но и ускорител на процесите на 
интернационализация и глобализация. Тази двустранна обусловеност е 
очевидна. Тя има важна практическа стойност. 
 
2. Исторически етапи на развитие на сливанията и поглъщанията 

Световният пазар за сливания и поглъщания има няколко етапа в своето 
развитие, но въпреки това, негов лидер винаги е САЩ. За да се разбере 
същността на сливанията и поглъщанията, се отделят, на базата на 
преминаващите по едно или друго време икономически кризи, следните 
периоди на развитие: 

I. 1893-1904 г. Първата вълна на сливания и поглъщания започва в САЩ 
след депресията през 1893 година и продължава до 1904 година, когато е 
крахът на фондовата борса. Особеност на първия период е хоризонталния 
характер на повечето сделки. Тогава се консолидират основно компании от 
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нефтената, химическата, рудодобивната, транспортната, машиностроителната 
и хранително-вкусовата  промишленост. Пазарът започва процес на 
монополизация, а типични примери за формирането на нови компании в 
рамките на извършените сделки по интеграция стават “Dupont”, “Standard Oil”, 
“American Tobacco”, “General Electric”, “Eastman Kodak” и “US Steel”. 

II. 1916-1929 г. Втората вълна започва през 1916 година и приключва с 
началото на Великата депресия през 1929 година. Сливанията и поглъщания в 
този период поддържат правителствата на много страни, тъй като това 
подпомага бизнес сътрудничеството в условията на Първата световна война. 
През втория период пазарът за сливанията става все по-олигополен, тъй като 
обединението като цяло е насочено към засилване на позициите на вече 
съществуващите големи компании. Въпреки това и в тези условия се основават 
нови компании като “General Motors”, “IBM”, “John Deere” и “Union Carbide”. 

III. 1945-1969 г. Третата вълна започва през 1945 година и завършва през 
1969 година, в резултат на новата спирала от кризиси поразили САЩ. В този 
период преобладават конгломератните сливания, при които една организация 
изкупува няколко вида бизнеса, числящи се към различни отрасли, тъй като 
след Втората Световна война много държави приемат антимонополни мерки. 
Ярък пример за интеграцията по това време е телекомуникационната “ITT”, 
която в този период придобива 350 компании, включително “Sheraton Hotels”, 
“Avis Rent-a-Car”, “Continental Baking”, няколко паркинга и ресторантьорски 
мрежи. Участници в подобни сделки по сливане и поглъщане са предимно 
представителите на малкия и средния бизнес. 

IV. 1981-1990 г. Четвъртата вълна започва през 1981 година и приключва 
през 1990 година с разпадането на СССР. В началото на 80-те години Европа 
и Америка са финансово нестабилни: хиперинфлация, безработица, социално 
напрежение,  както при Голямата депресия. По това време се появява 
възможност за враждебни поглъщания, корпоративни набези и шантаж. В 
същото време експертите не намират разлика между приятелските сливания и 
враждебните поглъщания, тъй като на практика всички те протичат по един и 
същ начин, а разликата е единствено в юридическото съпровождане на тези 
сделки. Характерно за сделките по интеграция за този период е участието 
единствено на промишлени гиганти като: фонд “Kohlberg Kravis”, който 
купува “RJR Nabisco” за 25.1 милиарда щатски долара; “Chevron” се обединява 
с “Gulf Oil” за 13.3 милиарда щатски долара; “Philip Morris” придобива “Kraft” 
за 13.1 милиарда щатски долара. 

V. 1993-2000 г. Петата вълна започва през 1993 година и завършва през 
2000 година, включвайки в себе си мексиканската криза (1994-1995 г.), 
азиатската (1997 г.) и руската (1998 г.). Характерен за този етап е 
интернационализмът. През 2000 година експанзията на чуждестранните преки 
инвестиции само в азиатската икономика възлиза на 143 милиарда щатски 
долара, при което 1/3 от инвестициите се осъществява чрез сливания и 
поглъщания. При това основен купувач сега са европейските, а не 
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американските компании. През 2000 година общата стойност на сделките на 
придобиванията на чужденците в САЩ достига 302 милиарда щатски долара, 
а стойността на най- голямата сделка за този период възлиза на повече от 100 
милиарда щатски долара: “Pfizer Inc.” придобива “Warner-Lambert Co.” за 
116.1 милиарда щатски долара. Сливането на “ВР” и “Amoco” се оценява на 55 
милиарда щатски долара, “Exxon” и “Mobil”- 86.4 милиарда щатски долара, 
“Chase Manhattan” и “JP Morgan”- 36.5 милиарда щатски долара. През 2000 
година Амстердамската, Брюкселската и Парижската фондови борси обявяват 
закриването на сделката по тяхното обединение и появяването на нова борса- 
“Euronext”. 

VІ. 2002-2008 г. Шестата вълна започва през 2002 година и приключва 
през 2008 година с началото на световната финансова криза. Най-важната 
особеност за  периода става глобализацията, където най-голяма активност 
проявяват страни като Франция, Италия и Русия. Така, през 2002 година 
общият обем на сделките по сливане и поглъщане възлиза на 1.2 трилиона 
щатски долара, а през 2006 година вече е 3.4 трилиона щатски долара. Още 
една особеност на шестия период става активността на частните 
инвестиционни фондове като “KKR“, “Apollo Management“, “Blackstone 
Group“, “Carlyle Group“, “Texas Pacific“. Едновременно с това започва 
консолидацията в банковия сектор: “Wachovia“ поглъща “Wells Fargo“ за 12.2 
милиарда щатски долара. “JP Morgan“ придобива “Bеar Stеarns“ за 236 
милиона щатски долара и “WaMu“ (Washington Mutual) за 1.9 милиарда 
щатски долара, “Barclays“ купува част от “Lehman Brothers“, а “Bank of 
America“ поглъща “Merrill Lynch“ за 50 милиарда щатски долара. Сделките за 
обединение са сключени и на фондовия пазар: “NYSE” купува “Euronext” за 
10 милиарда щатски долара, в резултат на което се появява 
трансатлантическата фондова борса и най-голямата фондова площадка “NYSE 
Euronext”. 

VІІ. Краят на 2009 година- сегашно време. Седмата вълна се заражда в 
банковия и финансовия сектор. Тя започва със световната финансова криза, 
характеризираща се с търсенето на пътища за изход от нея. Пред компаниите 
на различните страни се изправя проблема за оцеляване в условията на 
усилващата се конкуренция, принуждавайки ги да търсят нови пътища за 
разширение и уедряване на бизнеса, а също така за повишаване на 
ефективността и конкурентоспособността на компаниите. Понастоящем 
световната икономика е натрупала голям опит при създаването на компании 
посредством сливания и поглъщания. Структурата и характерът на тези 
обединявания в много страни си приличат, тъй като в повечето интеграционни 
процеси участват транснационални компании. Въпреки това съществуват и 
значителни различия, свързани с историческите особености на икономическо 
развитие на определената страна, състоянието на производството и пазара, 
спецификата на законодателството и т.н. Икономиката на индустриално 
развитите страни, основно е построена върху взаимоотношенията между 
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големите транснационални и национални корпорации. Икономиката на 
развиващите се страни е построена върху взаимоотношенията между 
държавата и големите промишлени или добивни компании. А икономиката на 
третите страни е построена върху получаването на инвестиции от развитите и 
развиващите се страни. 

 
3.  Анализ и тенденции на развитие на световния пазар на сливания и 

поглъщания 

Анализирайки американския пазар на сливания и поглъщания, открояваме 
следните особености:  
 американската икономика се гради върху свободното преливане на 

капитал от един отрасъл в друг, което спомага за гъвкавостта при вземане 
на решения за сливане; 

 банковият и промишленият капитал на САЩ се намират под управлението 
на влиятелни семейни групи (Морган, Чейз, Рокфелер и пр.), а също така 
и на регионални такива (Чикагска, Кливландска и пр.); 

 интегрирането на промишлените и финансовите компании се извършва 
основно чрез участието на големи финансови институции; 

 съвременната американска компания не може без промишлеността и 
финансовите институции на развиващите се и третите страни, а това води 
до разпространение на сферата им от интереси в областта на сливанията в 
цял свят. 

      Приведените примери за сливания и поглъщания в развитите, развиващите 
се и третите страни за последното десетилетие позволяват да се определят 
основните тенденции на световната пазарна интеграция, а именно: 
3.1. Световната финансова криза. През 2010-2012 продължава 
понижаването на кредитните рейтинги на Португалия, Гърция и Испания, в 
резултат, на което стойността на заемите на всички страни от еврозоната се 
увеличава, което предизвиква нова дългова криза. За първи път в историята на 
САЩ агенцията “Standard & Poor’s” намаля кредитния рейтинг на страната от 
ААА до АА+. Въпреки съвместните усилия, които Федералният резерв на 
САЩ, Европейската централна банка и централните банки на Канада, Япония, 
Швейцария и Великобритания предприемат, за да повишат ликвидността и 
стабилността на световния пазар, светът се оказва на границата на депресия, 
подобна на Голямата депресия от 1930 година. Обемът на сделките по 
сливания и поглъщания в САЩ за 9 месеца през 2012 съставя 541 милиарда 
щатски долара, което е с 27% по-малко от същия период за 2011 година. 
Аналогична е и ситуацията в Европа- обемът на сделките е 459 милиарда 
щатски долара, което е с 15% по-малко от 2011 година. В третата част на 2012 
година, европейските компании извършват сделки на обща стойност 84,2 
милиарда щатски долара, което е най-лошото тримесечие през последните 10 
години. 
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3.2. Геополитическата ситуация в света. Политическата криза в Близкия 
изток и в Северна Африка, предизвикват въздушни удари в Либия и Ирак от 
страна на САЩ и коалиционните сили, за да свалят диктаторкисте режими в 
двете страни, което причинява спад в цената на нефта до 100 долара за барел. 
Разрушителното земетресение и цунами в Северна Япония също допринасят 
към спада на световните фондови пазари. Обемът на световния пазар на 
сливанията и поглъщанията за непълните 9 месеца от 2012 година съставя 1,6 
трилиона щатски долара, което е с 17% по-малко от същия период за 2010 
година. В третата част на 2012 година, световният обем на сливанията и 
поглъщанията се оцениява на 455 милиарда щатски долара, което е 27% по-
малко от второто тримесечие на същата година и 18% по-малко от същия 
квартал през 2011 година. 
3.3. Принудителната и спешна продажба на активи. Трансферът на активи 
към кредитори като залог е една от главните особености на съвременния 
световен пазар на сливанията и поглъщанията. Кредитния пазар освен всичко 
друго е в стагнация, пресрочванията по заемите растат, а финансовите 
инситутции са принудени да реструктурират вече дадените заеми. При тези 
условия сделките по сливания и поглъщания се явяват незаменим инструмент 
за стратегическото развитие на компаниите. При това, спадането на обема на 
пазарите за сливания и поглъщания се наблюдава не само в развитите страни, 
но и в развиващите се. На пазара на сливания и поглъщания в развиващите се 
страни, обемът на сделиките от началото на 2012 година спада с 19%, в 
сравнение със същния период през 2011 година и съставя 208 милиарда щатски 
долара или 13% от световния обем на проведените сделки. Освен това 40% от 
целия обем на сделките по сливания и поглъщания в развиващите се страни са 
с участие на китайски компании. 
3.4. Стагнацията на пазара на сливания и поглъщания в развитите 

страни. Спадането на способността за печалба на компаниите майки, оттокът 
на инвестиции от дъщерните структури, спирането на инвестиционни 
програми за придобиване на нови активи в рамките на уголемяване, 
експанзията на корпорациите на международните пазари допринасят към 
стагнацията на пазара. Изключение тук прави инвестиционната компания на 
Уоррон Баффет “Berkshire Hathaway”, която през 2009 година купува 
оператора за товарни и ЖП превози за Северна Америка- “Burlington Northern 
Santa Fe” за 36 милиарда щатски долара. В края на 2009 година, операторът за 
интернет и кабелна телевизия “Komcast” (САЩ) купува за 14,4 милиарда 
щатски долара 51% от медийната компания “NBC Universal”, на 14 декември 
“Exxon” (САЩ) обявява покупката на цена от 31 милиарда щатски долара на 
компанията “XTO Energy”, производител на природен газ в САЩ. В началото 
на 2010 година, производителят на хранитенилни продукти “Kraft Foods” 
(САЩ) придобива корпорацията за производство на сладкарски изделия 
“Cadbury” (Великобритания) за 19 милиарда щатски долара, което прави 
обединената компания най-големия производител на сладкарски изделия и 
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полуфабрикати в света. От резултатите през 2011 година, американски 
компании извършват трите най-големи интеграционни сделки на пазара на 
сливания и поглъщания: в нефтогазовия бранш “Kinder Morgan” купува “El 
Paso Corporation” за 38 милиарда щатски долара, в здравния бранш “Medko 
Health Solutions” придобива конкурента си “Express Scripts” за 29 милиарда 
щатски долара, а в енергийния сектор “Duke Energy” обявява сливането с 
“Progress Energy” на стойност 26 милиарда щатски долара. 
3.5. Увеличение на присъствеито на компании от развиващите се страни 

на пазара на сливания и поглъщания. Началото на 2010 година се 
ознаменува с ръста на предаване на собственост (национализация, 
приватизация) в сравнение с аналогичния период през 2009 година. Освен това 
обемът на сделките по сливания и поглъщания в първата част на 2010 година 
съставя 93,3 милиарда щатски долара, с 48% от сделките в развиващи се 
страни. В същото време активността на сливанията в Европа в началото на 
2010 година е рекордно ниска в сравнение с третото тримесечие на 1994 
година, и в САЩ с първото тримесечие на 1993 година. На първо място по 
количество сделки е Китай с 294, на второ Русия с 168. Към сумата на сделки 
за страните от Латинска Америка спадат извършените няколко крупни сделки 
за сливания и поглъщания: обединението на на мексиканските 
телекомуникационни компании “Carso Global Telecom” и “Amerika Movil” за 
27,5 милиарда щатски долара, обединението на производителя на етанол 
“Cosan” с “Royal Dutch Shell – Shell International Petroleum Company Ltd.”, в 
рамките на която се създава консорциум за производство и разпространение 
на етанол, сделката се оценя на 5,2 милиарда щатски долара. Тенденциите на 
световния пазар на сливания и поглъщания показват че след 2009 година, 40% 
от сделките се извършват на развитите пазари на САЩ и Европа. Очаква се 
изместване към други центрове за интеграция като ОАЕ, благодарение на 
развитието на финансовата инфраструктура, икономическия растеж и 
показателите за технологическо развитие. В тази група влизат също Полша, 
Румъния, Турция, Индия, Казахстан и Мароко. 
3.6. Готовност към консолидиране на секторите зравеопазване и научните 

технологии. Съвременната движеща сила за следки по сливания и поглъщания 
в отделните сектори на световната икономика е стремежа за заемане на 
лидерската позиция на съответния пазар. През 2011 година се наблюдава ръст 
в обема на интеграциите в областта на здравеопазването и научните 
технологии, като например откупуването на “Skype” от “Microsoft”. През 2012 
година благодарение на продължаващата конвергенция на мобилните, 
безжични и клауд технологии се увеличава търсенето на обекти на 
интелектуална собственост. 
3.7. Ръст на капитализацията на най-големите компании в света. След 
кризата от 2008 година, финансовите институции, ИТ компаниите и 
нефтогазивите гиганти първи изпитват ръст в капитализацията, което 
способства и допринася за относителната стабилност на фондовия и 
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нефтогазов пазар. При това, през 2012 година 26% от компаниите с висока 
капитализация планират продажба на активи на международния пазар. В 
първата десетка се намират компанията „Apple”, определен лидер в рейтингите 
през последните години, нефтогазовия гигант “ExxonMobil” и китайската 
“Petro China” заемаща третото място. На 4 и 5 място в ранглистата са 
“Microsoft” и “IBM”. След тях се нареждат “Industrial & Commercial Bank of 
China”, “Royal Dutch Shell”, “China Mobile” и “General Electric”, “Chevron”. 
Листата с 500-те най-големи компании в света по пазарна капитализация се 
затваря от швейцарската банка “Swedbank” с пазарна стойност 17.9 милиарда 
щатски долара. Общата капитализация на всички 500 компании пада до 25,3 
трилиона щатски долара или с около 3,6% в сравнение със същите показатели 
през 2011 година, като причината за спада се дължи основно на финансовите 
институции, които са част от листата. Руските компании в световния рейтинг 
по капитализация също губят позиции, вместо 11 компании в листата, сега са 
само 10, една от тях е ново основаната “Уралкалий“ с капитализация от 23,38 
милиарда щатски долара. Концернът “Газпром” е на 15 място в резултатите от 
2011 година, и през 2012 година пада на 31-во място от 190,83 милиарда до 
145,76 милиарда щатски долара. Влошават се и позициите на “Роснефтъ“ от 
56-то място с 75,65 милиарда щатски долара до 79-то място и на “Сбербанк” с 
72,19 милиарда щатски долара от 73-то до 86-то място. 
        Посочените тенденции на развитие на световния пазар на сливания и 
поглъщания показват, че съвременните инвеститори се стремят към 
консолидация на производствената дейност, а съвременните процеси по 
интеграция на бизнеса са започнали да се основават на глобализацията, 
превърнала се в съставна част от корпоративната стратегия на регионалните 
компании. Оптимистичните изявления за активността на световния пазар на 
сливанията и поглъщанията през 2010 година са краткотрайни в условията на 
глобална рецесия. За пазара на интеграцията, 2011 година се превръща в 
изпитание на пътя към възстановяването на икономиката. Върху съвременната 
глобална икономика започват да влияят следните фактори: 
 политическите вълнения в Близкия Изток и в северна Африка; 
 земетресението и последвалото след него цунами в северна Япония; 
 високото ниво на безработица в света; 
 понижаването на кредитния рейтинг на САЩ от „ААА” до „АА+”. 
 възможността на държавните дефолти (неизпълнение на задължение) на 

страните от Европейския съюз (Гърция, Испания, Ирландия); 
 нестабилните световна банкова система и азиатските фондови пазари; 
 политиката на „печатната преса” провеждана от Федералния Резерв на 

САЩ.             
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4. Заключение 

В рамките на проведения анализ върху тенденциите на пазара на 
сливанията и поглъщанията в условията на продължаващата нестабилност в 
световната финансова система, са отделени следните направления на 
стратегическо развитие на регионалните компании през следващите няколко 
години: 
 на пазара на корпоративните покупко-продажби на недвижимост ще 

продължат да доминират стратегическите купувачи, имащи лични 
финансови ресурси, или способни да привлекат необходимите средства, 
поставяйки под залог своите активи; 

 нивото на световните цени върху активите ще бъде съпоставимо с 
независимата оценка на стойността на компанията; 

 най-голямата активност в областта на сливанията и поглъщанията ще бъде 
в следните сектори: нефтогазовия, финансовия, автомобилния, 
рудодобивния, транспортния и енергийния сектор; 

 през следващите години финансовите институции ще започнат продажба 
на пакетите акции на проблемните заемополучатели и реструктуриране на 
портфейлите; 

 като се вземе предвид това, че кризата не се е разпространила върху 
всички световни компании, ще се възобнови активността на фондовете на 
преките инвестиции, при това сумата, която притежават стратегическите 
инвеститори, ще възлиза на 1 трилион щатски долара.  

      От всичко изложено до тук може да се изведе, че сливанията и 
поглъщанията се развиват динамично във времето и обхващат всички сектори 
на бизнеса. Те са предпочитан механизъм за вътрешно и външно разрастване 
и усъвършенстване на фирмения бизнес, както и подходяща възможност за 
усъвършенстване и развитие на търговските отношения. 
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Abstract. The paper suggests an alternative method for the calculation of depreciation 
expenses taking into account the specificities of production in food processing plants by way 
of regarding them as close to the most common production practices as possible. 
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1. Въведение 

Активите на предприятието участващи в производствения процес са 
краткотрайни и дълготрайни. „Дълготрайните активи участват в текущата 
производствена дейност....за по-продължителен период от време и пренасят на 
части стойността си върху стойността на произведения продукт”[1]. В процеса 
на производствената дейност дълготрайните активи (машинния парк) се 
изхабяват „материално и стойностно. Изхабяването изразява загуба на 
потребителска стойност, а амортизацията е стойностен израз на 
изхабяването”[1]. За подменянето на остарелите Дълготрайни Материални 
Активи (ДМА) предприятията създават амортизационнен фонд, който се 
попълва посредством амортизационните отчисления. Амортизационните 
отчисления „...са стойностен израз на изхабяването...” [1]. За да се определят 
амортизационните отчисления е нужно да се определят нормите на 
амортизация, амортизационната стойност и амотризационната квота: 
 

г

а

Т
Н

100
 , 

където: 
На – годишна норма на амотризация 
Тг – срок на годност на даден актив в години 
 

аск НАА   , 
където: 
Ак – сумата, която предприятието, трябва да начисли  
Ас – отчетната стойност на ДМА [1]. 
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В Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО) са уредени 
задължителните годишни амортизационни норми по категории за данъчни 
цели. Според действащото законодателство начисляването на данъчната 
амортизация е уредено в чл.58, ал.1 и е в сила от 01.01.2008 г. (....Годишната 
данъчна амортизация се определя по следната формула: 
 

12/МГДАНДАСГДА   
където: 
ГДА - годишната данъчна амортизация; 
ДАС - данъчната амортизируема стойност; 
ГДАН - годишната данъчна амортизационна норма, определена от 

данъчно задълженото лице съгласно чл. 55, ал. 2 и 3; 
М - броят на месеците от годината, през които се начислява данъчна 

амортизация  
Съобразявйки се със закона предлагам алтернативен метод за 

амортизационни отчисления, който е по-близък до спецификата на 
производствения процес не само в предприятията от Хранителната Индустрия, 
а в целия сектор Икономика, като в случай на промяна на законовата уредба 
може да бъде взет под внимание. Алтернативния метод се налага поради: 

1. Съществува релация между трайността на продукта и стартирането на 
производствения процес. При продукти с по-малък срок на годност броят на 
оборотите на активите е по-голям за определен период от време при едно и 
също потребление.  

2. Потреблението на продукти е променлива величина и се изменя всяка 
година, което рефлектира и на експлоатацията на машините и съораженията. 
Предварителното обявяване на срока на експлоатция на ДМА-ви е погрешно 
(според автора) и не отразява годишните промени на натоварване на машинния 
парк. Ето защо е нужно нормата на амортизация да се определя спрямо броят 
на оборотите на активите, а не спрямо броя на годините. 

3. В България действителното амортизиране на ДМА е по-бързо от 
обявените в годишните финасови отчети на фирмите . 
 

2. Изложение 
2.1. Амортизационните отчисления, трябва да следват естествения ход на 
производство, т.е. натоварване на ДМА - обращаемост на Краткотрайните 
Активи. Според планирания брой на обороти, се планират и амортизационните 
отчисления на машинният парк ангажиран в производството на съответния 
продукт. Ако фирма Х е планирала 5 оборота на активите, броят на 
амортизационните отчисления на ДА за настоящата година също, трябва да е 
5. При планиран срок на експлоатация на дълготраен актив от 1000 лв. да е три 
години и оборотите на активите за година са предвидени 5 на брой годишно, 
то за три години броят на оборотите ще са 15 на брой (табл. 1). 
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Следователно нормата на амортизация и амортизационната квота по 
линения метод ще придобие следния вид: 
 

 %66.6
15

100

.

100


бр
Оба

Н , (1) 

където: 
На – норма на амортизция 
ОбБР – брой обороти за целия амортизационнен период. 

 

.66.66%66.61000 лв
а

Н
с

А
к

А   

Таблица 1 

Обороти Ас (лв.) На (%) Ак (лв.) 
1. 1000 6.66 66.66 
2 1000 6.66 66.66 
3 1000 6.66 66.66 
4 1000 6.66 66.66 
5. 1000 6.66 66.66 
6. 1000 6.66 66.66 
7. 1000 6.66 66.66 
8. 1000 6.66 66.66 
9 1000 6.66 66.66 

10 1000 6.66 66.66 
11 1000 6.66 66.66 
12 1000 6.66 66.66 
13 1000 6.66 66.66 
14 1000 6.66 66.66 
15 1000 6.66 66.66 

  ∑≈100% ∑≈1000 лв. 
 
Търсенето и предлагането са динамични по своята същност, което се 

отразява на производствения процес. Ако използвам горния пример, фирмата 
е планирала три години експлоатация на ДА, т.е. 15 оборота на активите, но 
ситуацията на пазара може да наложи по-малко или по-голямо натоварване на 
производствените мощности. Но промяната на амортизационните отчисления 
според действащото законодателство е уредено в чл. 62. В ал. 2, 
(.....Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния 

амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени 

обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния 

амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за 
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предходните години.) Според ал.4,(... годишната данъчна амортизация на 

актива за текущата година се коригира с разликата между начислената 

данъчна амортизация за актива през предходните години и тази, която би 

била начислена за тези години, ако обстоятелствата, налагащи промяната, 

са били известни през предходните години.). Ал.5,(...Когато установените 

обстоятелства не налагат промяна в стойностите на актива за предходни 

години, промяната в стойностите се отразява в данъчния амортизационен 

план към момента на установяване на обстоятелството през текущата 

година)[3].  

 
Таблица 2 

обороти АС(лв.) На (%) Ак (лв.) 
1. 1000 6.66 66.66 
2. 1000 6.66 66.66 
3. 1000 6.66 66.66 
4. 1000 6.66 66.66 
5. 1000 6.66 66.66 

втора и трета година 
1. 1000 12.5 83.33 
2. 1000 12.5 83.33 
3. 1000 12.5 83.33 
4. 1000 12.5 83.33 
5. 1000 12.5 83.33 
6. 1000 12.5 83.33 
7. 1000 12.5 83.33 
8. 1000 12.5 83.33 
   ∑≈1000 лв. 

 
При възникналата ситуация фирмите трябва да променят 

амортизационнте отчисления. Например за втората година поради по-малкото 
търсене въпросната фирма е осъществила не 5, а 4 оборота, което се отразява 
на амортизационните отчисления. При запазване ситуацията на пазара (по 4 
оборота на година), броят оборотите ще е 8. Това ще доведе до промяна на 
нормата на амортизация. За първата година са изплатени 5об х 66.66лв ≈ 333.33 
лв. Оставащата Ас е 666.7 лв. Върху тази сума трябва да се начисли нова 
амортизационна норма. По формула (1). 

 

%5.12
8

100


А
Н  
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.33.835.127.666 лв
с

А   

 
В табличен вид промената ще изглежда така (табл. 2) 

2.2. Според предложения метод броят на амортизационните отчисления зависи 
от броят на оборотите на активите. Но при продукти с по-малък срок на 
годност броят на оборотите на активите е по-голям за определен период от 
време при едно и също потребление, (виж табл.3). Това позволява и по-бързото 
му изплащане. 

Таблица 3 

предприятие Х предприятие Y 

месе
ц 

оборот
и 

Ас 
лв 

Н 
% 

Ак 
лв. 

месе
ц 

оборот
и 

Ас 
лв. 

На 
% 

Ак 
лв. 

2 1 100
0 

12.
5 

125 3 1 100
0 

12.
5 

125 

4 2 100
0 

12.
5 

125 6 2 100
0 

12.
5 

125 

6 3 100
0 

12.
5 

125 9 3 100
0 

12.
5 

125 

8 4 100
0 

12.
5 

125 12 4 100
0 

12.
5 

125 

10 5 100
0 

12.
5 

125 15 5 100
0 

12.
5 

125 

12 6 100
0 

12.
5 

125 18 6 100
0 

12.
5 

125 

14 7 100
0 

12.
5 

125 21 7 100
0 

12.
5 

125 

16 8 100
0 

12.
5 

125 24 8 100
0 

12.
5 

125 

   ∑ ≈ 

100 

∑ ≈ 

100

0 

   ∑ ≈ 

100 

∑ ≈ 

100

0 

 
Пример: Две фирми произвеждат един продукт с еднакъв нормативен раход на 
производство и с еднакви по стойност ДМА, но с различна трайност (например 
фирма Х произвежда продукт с трайност два месеца, а фирма Y произвежда 
продукт с трайност три месеца). При минимален брой обороти [2]фирма Х ще 
направи 12 оборота, докато фирма Y- 8 оборота. Ако двете фирми на тази 
основа са взели решение да изплатят ДМА за 8 оборота, то амортизационните 
отчисления за фирма Х и фирма Y са: 

%5.12
8

100
аН  
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ДМА за фирма Х ще се изплати за 16 месеца, докато фирма Y е за 24 

месеца.  
Извод: Фирма Х при еднакви условия с фирма Y ще изплати ДМА-ив по- бързо 
(табл. 3). 
 
3. Заключение 

Предлагания метод е по-гъвкав и отразява по-точно промените в 
производствения процес, като: 
1. Ако две предприятия произвеждат продукт с еднакъв нормативен раход 

на производство и с еднакви по стойност ДМА, но с различна трайност, 
то при едно и също потребление, предприятието което произвежда 
продукти с по-малък срок на годност ще извърши повече на брой обороти 
на активите за един и същи период, което се отразява и на скоростта на 
изплащане на ДМА-ви 

2. Отчита някой фактори, които влияят върху производството, като 
например промените в потребителските нагласи.  

3. Оценката на обращение на ДА с оглед на изложеното до тук, трябва да е: 
 

ОББр
приходи

ДА
ДА на обращение на Време  

където: 
ДА – дълготрайни активи 
Приходи – приходи от продажби за отчетния период 
БрОБ – брой обороти на активите за отчетния период 
Тези зависимости е нужно да се вземат под внимание при отразяване на 

производствените процеси протичащи във фирмите от хранителния отрасъл. 
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Abstract. The industrial clusters are one of the most frequently used forms of cooperation 
between enterprises to increase their competitiveness. The cluster form of cooperation 
provides enterprises easier access to fund and resources, which they have not available. The 
aim of this paper is to investigate and analyze literary sources and the authors, who define 
clusters as a tool for management of industrial enterprises to increase their competitiveness 
according to selected indicators. The object of this study are manufacturing enterprises, which 
are members of clusters. 
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1. Въведение 

Индустриалните клъстери са една от важните форми на сътрудничество 
между предприятията. Според авторите, които са изследвали това стопанско 
взаимодействие, то е характерно за пазари, които са динамични и се променят 
с непрекъснато нарастваща конкуренция и глобализация на стопанските 
дейности.  

Според Джарило Торели [7] стопанското взаимодействие е като мост 
между пазари и йерархии. Предприятията функционират в сложна среда, 
където няма предприятие, което може да бъде разгледано и обяснено без 
отношението му към останалите предприятия в средата [7].  

Глобалната икономика може да се определи като мрежова икономика, тъй 
като произвежданите продукти и услуги, както и глобалната конкуренция са 
резултат от взаимодействието между стопанските субекти. Реалните 
търговски единици не са държавите, а предприятията и стопанското 
взаимодействие между тях. Глобалната икономика възниква през последната 
четвърт на двадесети век, когато информационните технологии спомагат за 
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нейното изграждане и развитие, като осигуряват необходимата материална 
база [2]. 

Целта на настоящото изследване е да се проучат и анализират 
литературните източници и авторите, които дефинират клъстерите като 
инструмент за управление на индустриални предприятия за повишаване на 
конкурентноспособността им според избрани показатели за сравнение. 

Предмет на изследването са теоретичните постановки и механизмите за 
дефинирането, функционирането, управлението и развитието на 
индустриалните клъстери за повишаване конкурентноспособността на 
съставящите ги предприятия. 

Обект на изследването са производствените предприятия, членове на 
клъстери. 

Актуалността на изследването се определя от важността на изследвания 
проблем – клъстерът като форма на управление и сътрудничество за 
повишаване на конкурентноспособността на предприятията, участващи в 
клъстера. Предимствата, които имат предприятията когато си сътрудничат 
помежду си и едновременно с това са и конкуренти на националния и 
международните пазари – стимулиране на иновационната дейност, 
повишаване конкурентноспособността на произвежданите продукти и услуги, 
обмяна на знание, опит и добри практики. 
 
2. Гледни точки за същността на индустриалните клъстери 

Литературните източници по въпроса за клъстерите интензивно 
увеличават броя си. Непрекъснато се провеждат международни конференции 
и семинари. Преди повече от около  един век в изследване и проучване на 
индустриалните райони във Великобритания са определени решаващото 
значение и ползите на пространствено концентрираната индустрия [8]. От 
тогава до сега този феномен продължава да се изследва от експертите. 

Явлението клъстер е изследвано за първи път от проф. Майкъл Портър. 
Той е значим изследовател на клъстерите. Въвежда за пръв път в литературата 
през 1990 г. понятието клъстер. 

„Клъстерите са географско концентрирани, вътрешно свързани компании 
и институции в определена сфера. Те обхващат масив от  свързани индустрии 
и други участници, важен за конкуренцията (например, доставчици на 
специализирани продукти, като компоненти, машини, услуги и доставчици на 
специализирана инфраструктура). Освен това, клъстерите често се разширяват 
вертикално към канали и клиенти и хоризонтално към производители на 
допълващи продукти, и към компании в индустрии, свързани чрез умения, 
технологии или общи продукти. Много клъстери включват правителствени и 
други институции, като университети, агенции, институти и търговски 
асоциации, които предоставят специализирано обучение, образование, 
информация, проучване и техническа поддръжка.“[9]. 

Един добре развит индустриален клъстер трябва да включва [4]: 



933 

 

 Предприятия, производители на крайни продукти или услуги; 
 Предприятия, доставчици на специализирани компоненти, машини, 

финансови средства, услуги; 
 Предприятия от свързаните и подпомагащите отрасли (канали за 

реализация или потребители др.); 
 Производители на спомагателни продукти; 
 Организации, осигуряващи специализирана инфраструктура; 
 Правителствени и други институции, осигуряващи специализирана 

подготовка, обучение, информация, изследвания и техническо подпомагане 
(професионални училища, програми за повишаване на квалификацията, 
университети, организации за изследване и развитие, технологични центрове, 
информационни центрове и др.); 

 Агенции за стандартизация и други правителствени агенции, 
въздействащи върху бизнеса; 

 Търговски асоциации и други колективни организации на членовете 
си.  

В литературата съществува значително разнообразие на дефиниции за 
клъстер, но от тях най-известни са тези на проф. Майкъл Портър. За първи път 
(през 1990 г.) Портър използва клъстерите, за да изясни 
конкурентноспособността на нациите [3], а по-късно с изследванията си 
произведения определя относителното значение на региона и географските 
граници. Дефинициите на Портър срещат конструктивната критика на 
географите [8]. Според тях концепцията на Портър е много опростена, като той 
предполага, че съществува нещо подобно на „стандартен клъстер“, което не е 
вярно. При това в изследванията на Портър географската близост има обхват 
от областните до националните граници. Ако клъстерите функционират и се 
развиват в такъв разнороден обхват и ефективността от трансфера на знанието 
е независима от размера, следователно се поставя под въпрос емпиричната и 
аналитична важност на концепцията. От тук става ясно, че има необходимост 
от изследване на клъстерите от гледна точка на управление, което се отнася 
към разнообразните аспекти на създаване, функциониране и развитие. 
Мнението на различните автори и дадените от тях дефиниции са 
систематизирани в табл. 1. 

 
Табл. 1. Основни постулати в дефинициите за клъстери [10] 

№ Автор Дефиниции 

1 Eright (1996) [10] Регионалният клъстер представлява индустриален 
клъстер, в който участващите предприятия си 
сътрудничат и са свързани помежду си.  

2 Swan and Prevezer (1996) 

[10] 

Клъстерите са определени като групи от 
предприятия в рамките на една индустрия в една и съща 
географска област.  

3 Rosenfeld (1997) [10] Клъстерът представлява концентрация на 
предприятия, които имат способността да създават 
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синергия, благодарение на географската си близост и 
взаимозависимост, въпреки че могат да имат малък брой 
работни места. 

4 Michael Porter (1998) [3]  Клъстерът е група от свързани помежду си 
предприятия и асоциирани институции в точно 
определена сфера, които се свързват чрез специфични 
черти. 

5 Swan and Prevezer (1998) 

[10] 

Клъстер се дефинира като група от предприятия в 
свързани индустрии, които са разположени на 
определена територия. 

6 Feser (1998) [10] 

 
 
 

Икономическите клъстери представляват свързани 
помежду си и подкрепящи се взаимно институции и 
индустрии, които са по-конкурентноспособни въз основа 
на своите връзки.  

7 Simmie and Sennett (1999) 

[10] 

 
 
 
 

Иновативният клъстер се определя от множество  
вътрешно свързани индустриални и/ или обслужващи 
предприятия, които влизат в сътрудничество, по 
принцип чрез верига на доставки (supply chain), и 
функциониращи и развиващи се при едни и същи 
динамични пазарни условия. 

8 Roenlandt and den Hertag 

(1999) [10] 

Клъстерите могат да бъдат дефинирани като 
стопанско взаимодействие между взаимозависими 
предприятия (включително и специализирани 
доставчици), които са свързани едно с друго в 
производствена верига, осигуряваща висока добавена 
стойност. 

9 Van den Berg, Braun and 

van Winden (2001) [10] 

Известното понятие „клъстер“ е най-тясно свързано 
с местното или регионалното измерение на стопанските 
взаимодействия. Множеството дефиниции определят 
клъстерите като локализирани  стопански 
взаимодействия на специализирани предприятия, чиито 
производствени процеси са неразривно свързани чрез 
обмяна на стоки, услуги и/ или знания. 

10 Crouch and Farrell (2001) 

[10] 

По-разширеното определение за клъстер  предлага 
нещо по-незаангажиращо: предприятията в сходен 
отрасъл на индустрията да се намират близо, като имат 
маловажно присъствие в областта. 

11 Робърт Брео (2001) [12] Клъстерите са „концентрация на фирми, която 
пресича няколко индустрии, създава качествени работни 
места, осъществява износ на стоки и услуги, споделящи 
общи основни икономически нужди и обединяващи 
публични сектори за икономическо развитие, 
законодателната власт на всички нива, университети и 
държавни колежи, образователна общност, подкрепящи 
фондации и всички обществени икономически 
стейкхолдъри“ 

12 Филип Кук (2003) [8] Клъстерите са географски близо разположени 
предприятия с хоризонтални и вертикални връзки между 
тях, включващи локализирано предприятие, 
поддържащо инфраструктурата, споделена еволюционна 
визия за бизнес растежа, базирана на конкуренция и 
сътрудничество  в специфична пазарна област 
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13 Младен Велев (2007) [4] Клъстерите са многоаспектна и динамична 
категория. Те имат редица особености в своето 
проявление и развитие, в зависимост от конкретните 
условия на различните географски места. С оглед на тези 
особености могат да се разграничат и различни видове 
клъстери. Тяхното познаване е полезно за правилното 
разработване и насочване на стратегии за стимулирането 
и развитието им. 

Източник: Ron Martin, Peter Sunley, Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy 
Panacea, 
http://www.gees.bham.ac.uk/research/neweconomy/discissiongroup/Seminar2/Papers/Decon
structing_Clusters_Jun.pdf  [10] 
 

3. Сравнителен анализ на основните точки за същността на 

индустриалните клъстери. 

За целите на анализа се установява съответствието на 8 броя показатели в 
13 представени по-горе дефиниции. Показателите за сравнение са следните: 

 Показател 1. Географска концентрация/ географска близост 
 Показател 2. Връзки и взаимозависимост между членовете на клъстера 
 Показател 3. Сътрудничество и конкуренция 
 Показател 4. Обмен на стоки, услуги и/ или знание 
 Показател 5. Групи от предприятия 
 Показател 6. Свързани индустрии 
 Показател 7. Местно или регионално измерение 
 Показател 8. Синергия 
Отделните показатели за сравнение са представени в матрична форма, я 

която се вижда ясно най-често срещаните показатели и тези, които намират по-
малко приложение. 

Показателите в Матрицата (Табл. 2) са подредени от възходящ към 
низходящ ред по брой пъти на използване в изследваните дефиниции. 

Резултати от изследването и анализирането с помощта на разработената 
матрица показват: 

 Този показател, който е използван във всички изследвани дефиниции 
е Пок. 2. Връзки и взаимозависимост  между членовете на клъстера.  

 Пок. 5. Групи от предприятия, е използван в 12 от изследваните 
дефиниции, само без Деф. 6. 

 Пок. 1. Географска концентрация/ географска близост е използван при 
8 от проучените дефиниции, които са следните: Деф. 2, Деф. 3, Деф. 5, Деф. 9, 
Деф. 10, Деф. 11, Деф. 12, Деф. 13. 

 Пок. 3. Сътрудничество и конкуренция също е употребен като Пок. 1 
в 8 от изследваните дефиниции: Деф. 1, Деф. 3, Деф. 4, Деф. 6, Деф. 7, Деф. 10, 
Деф. 11, Деф. 12. 

 Пок. 6. Свързани индустрии, се използва при 6 от изследваните 
дефиниции, които са следните: Деф. 5, Деф. 6, Деф. 7, Деф. 10, Деф. 11, Деф. 
13. 

http://www.gees.bham.ac.uk/research/neweconomy/discissiongroup/Seminar2/Papers/Deconstructing_Clusters_Jun.pdf
http://www.gees.bham.ac.uk/research/neweconomy/discissiongroup/Seminar2/Papers/Deconstructing_Clusters_Jun.pdf
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 Пок. 4. Обмен на стоки, услуги и/или знание, е използван само при 3 
от изследваните дефиниции: Деф. 9, Деф. 11, Деф. 13. 

 Пок. 7. Местно или регионално измерение, е употребен само при 2 от 
изследваните 13 дефиниции: Деф. 9 и Деф. 11. 

 Пок. 8. Синергия, се използва само при 1 от изследваните дефиниции: 
Деф. 3.  
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Табл. 2. Матрица на броя дефиниции, включващи анализираните показатели 
Дефиниции Показа- 

тел 2. 

Връзки и 
взаимоза-
висимост 
между 
членовете 
на 
клъстера 

Показател 5.  

Група от 
предприя -
тия 

Показател 1.  

Геогра- фска 
кон- 
центрация/ 
географска 
близост 

Показател 

3.  

Сътруд- 
ничество и 
конку- 
ренция 

Показател 

6.  

Свързани 
индустрии 

Показател 

4.  

Обеман на 
стоки, 
услуги и/ 
или знание 

Показател 7.  

Местно или 
регионално 
измерение 

Показател 

8. Синергия 

Дефиниция 1 

Eright (1996) 
        

Дефиниция 2 

Swan and 
Prevezer (1996) 

   

 
     

Дефиниция 3 

Rosenfeld (1997) 
        

Дефиниция 4 

Michael Porter  
(1998) 

        

Дефиниция 5 

Swan and 
Prevezer (1998) 

        

Дефиниция 6 

Feser (1998) 
        

Дефиниция 7 

Simmie and 
Sennett (1999) 
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Продължение – Табл. 2 
Дефиниция 8 

Roenlandt and 
den Hertag (1999) 

        

Дефиниция 9 

Van den Berg, 
Braun and van 
Winden (2001) 

   

 
     

Дефиниция 10 

Crouch and 
Farrell (2001) 

        

Дефиниция 11 

Робърт Брео 
(2001) 

        

Дефиниция 12 

Филип Кук 
(2003) 

        

Дефиниция 13 

Младен Велев 
(2007) 

        

Легенда: 
     - използвани показатели в дефинициите 
 
      − неизползвани показатели в дефинициите



 

4. Индустриалните клъстери – ефективна предпоставка за повишаване 

конкурентноспособността на предприятията 

В основата на явлението групиране (клъстеризация) между купувачите, 
доставчиците и свързаните индустрии е обменът и движението на информация 
за потребности, техники и технологии. Между хоризонтално и вертикално 
свързани предприятия, механизмите, които спомагат за обмена между 
клъстерите, представляват условията, които подпомагат информационния 
поток да се движи по-лесно или да се деблокира. По този начин се улеснява 
координацията чрез изграждане на взаимно доверие и смекчаване на 
различията в икономическите интереси между предприятията [3]. 
Индустриалният клъстер се състои от група предприятия, между които 
съществуват определени връзки и си сътрудничат помежду си, за да бъдат 
конкурентноспособни. Взаимоотношенията между предприятията в клъстери 
имат четири важни характеристики [11]: 

 Конкуриране и сътрудничество 

Конкурентите не веднъж обменят информация, за продуктови и процесни 
иновации и пазарни възможности, което води до съществуването на структура 
на клъстера, съставлявана от предприятия, които произвеждат едни и същи или 
сходни продукти и услуги на специализирано ниво във веригата на стойността.  

 Критична маса от конкурентноспособни фактори 

Клъстерите имат критична маса от информация, умения, инфраструктура 
в определена област и връзки. Базата за растеж на клъстера се осигурява от 
притежаването на критична маса от тези конкурентноспособни фактори. 

 Връзки продавач – купувач 

Тази структура на клъстер се среща често в литературните източници в 
областта на икономиката. Тя съдържа в ядрото си предприятия, които 
произвеждат стоки и услуги, които се продават на крайни потребители. Състои 
се още от предприятия в началния етап на веригата на добавената стойност, 
които доставят продукти – междинни стоки, услуги и необработени материали 
– те са използвани в съчетаването на крайните продукти и услуги. Част от тези 
клъстери също могат да бъдат дистрибуторите на крайните продукти или 
услуги, отделно от производителите. 

 Споделяне на ресурси 

Когато предприятията разчитат на еднакви източници на технология, 
информация, човешки ресурси и необработени материали, такива връзки 
съществуват. Предприятията могат да създават стоки и услуги за различни 
пазари, като използват тези ресурси. 
 

 

 

 

 

 



 

5. Заключение 

От извършеното проучване и направения анализ може да се обобщят 
следните изводи: 

1. Анализът на 13 дефиниции за клъстери идентифицира 8 основни 
показателя, по които може да се оцени техния обхват и съдържание. 

2. Разработена е матрица на използваемостта на отделните показатели – 
географска концентрация/ географска концентрация; връзки и 
взаимозависимост между членовете на клъстера; сътрудничество и 
конкуренция; обмен на стоки, услуги и/ или знание; групи от предприятия; 
свързани индустрии; местно или регионално измерение; синергия, която може 
да е приета за отправна точка на извършения сравнителен анализ. 

3. Получена е количествена оценка на използваемостта на отделните 
показатели в анализираните дефиниции, която може да служи като мярка за 
обхвата на всяка дефиниция. 

4. Анализът на дефинициите показва, че клъстерната форма на 
сътрудничество позволява постигането на целите на предприятията, като 
репутация, пазарна информация, технологични процеси, продуктов дизайн, 
логистика, дистрибуция и услуги, за повишаване на конкурентноспособността 
им на националния и световните пазари. 
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Abstract. Bulgaria is a country with a tradition in beekeeping. The geographic position of our 
country, the natural resources and climate conditions that we have are favorable for 
development of  the beekeeping as a sub-sector. Despite these positive features Bulgarian 
beekeepers are facing many challenges. In particular, they are associated with constantly 
increasing the EU requirements on the quality of bee products and measures against the use 
of the most efficient medicaments for preventing spreads of diseases, which in turn leads to a 
change in the application of traditional practices and seeking innovative approaches in raising 
bees. 
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1. Въведение 

България е с традиции в производството на пчелни продукти. 
Пчеларството е разпространено сравнително равномерно по цялата  територия 
на страната. То е поминък на населението по тези географски ширини още от 
древни времена. Първите данни, които свидетелстват за това, са от времето на 
траките. Този поминък се запазва и до днес като българските пчелни продукти 
са търсени на международния пазар, където се отличават с високото си 
качество. Въпреки, че има неограничено търсене на български мед, родните 
пчелари са изправени пред множество предизвикателства. По конкретно те са 
свързани с непрекъснато повишаващите изисквания на ЕС, относно качеството 
на пчелните продукти. Забранява се използването на редица медикаменти, 
което от своя страна води до промяна в прилагането на традиционни практики 
и търсене на иновативни похвати в отглеждането на пчелите. Липсата на 
единна организация, която да представлява и отстоява интересите на своите 
членове, лошата координация между пчеларите и крупните земевладелци, 
недостатъчната държавна помощ, затрудненият достъп до финансиране на 
пчеларски проекти, тежката бюрокрация са само част от пречките, които 
задържат прираста в подсектора. Всичко това оставя своето отражение върху 
развитието на отрасъла и броя на отглежданите пчелни семейства, които са 



 

обект на изследване в настоящия доклад. Предмет на изследването се явяват 
проблемите в подотрасъла и възможностите за развитие. Целта е да се 
запознае и ангажира широката публика с предизвикателствата и тенденциите 
в отрасъла, тъй като проблемът с изчезването на пчелите касае цялото 
население на планетата. 

 
2. Проблеми пред българските пчелари  

Като най-съществен проблем може да се посочи изчезването на пчелите в 
световен мащаб. Това се дължи на множество фактори, а именно: 
индустриалното замърсяване на почвата въздуха и водите, повишеното ниво 
на радиация в определени региони на света, използването на различни 
химични препарати ( фунгициди, акарациди, пестициди, хербициди и др.) в 
конвенционалното земеделие. Ниският имунитет и високата смъртност на 
пчелите са следствие на все по-бедната и еднообразна паша, която се определя 
от масовия тип земеделие, изсичането на горите и намаляването на ливадните 
площи. Редуцирането на съществуващите гори от акация и липа са сериозен 
проблем, на който трябва да бъде обърнато внимание от страна на държавата. 
През последните 10 години горите бяха върнати на истинските им 
собственици. За съжаление започна масова сеч на горите от акация, като не се 
полагат грижи за тяхното възстановяване. От друга страна използването на 
пестициди, които пчелите поемат при посещение на техническите култури и в 
последствие вкарват в кошерите, прави пчелите податливи на различни 
болести ( нозематоза, американски и европейски гнилец и др.) и паразити 
(акара Вароа). Напоследък зачестилите случаи на масово изтравяне на пчелите 
дават ясна индикация за нарушена координация между крупните земевладелци 
от съответния регион и местните пчелари. Като типичен пример за това може 
да се посочи Плевенски регион (с. Петокладенци, с. Божурлук и др.), където 
това лято загинаха хиляди пчелни семейства. В тази посока през 2013 г., след 
масови протести от страна на пчеларите в целия ЕС, се вземаха мерки за 
забрана на три неоникотиноидни инсектициди - тиаметоксам, имидаклоприд и 
клотианидин [5, 6]. Тези препарати са  предмет на частична забрана в период 
на две години в целия Европейски съюз, която изтича през месец декември 
2015 г. Тяхната употреба е забранена заради доказано неблагоприятно влияние 
върху пчелите (включително и гибел), както и заради съмнение за остатъчни 
ефекти по хранителната верига. През 2016 г. ЕК ще реши да ли да отпадне 
мораториума за неоникотиноидите или да го продължи, както настояват 
пчеларите от всички европейски страни членки. Ако продължи използването 
на горепосочените и други препарати за растителна защита, които доказано 
оказват пагубно влияние върху пчелите, е възможно нарушаване на 
биоразнообразието в природата. Ще се стигне до загубата на редки видове 
растения, които се опрашват само от пчелите. Изчезването на пчелите води 
след себе си множество негативни последствия по хранителната верига. 
Следователно политиката, осъществявана по отношение опазването на 



 

пчелите и респективно биоразнообразието в природата, трябва да бъде 
отговорна и безкомпромисна в полза на съхраняването му.  

Друг много важен проблем е липсата на единна организация, която да 
отстоява и защитава интересите на пчеларите. Обединението около общи цели 
и приоритети, които да бъдат следвани, е ключът към по-добро бъдеще за 
пчеларския сектор в България. В страната има множество структури на 
пчеларски организации като малка част от пчеларите са техни членове. Тези 
съюзи биха могли да бъдат свързващото звено между пчеларите и 
преработвателните предприятия; производителите и търговците на пчеларски 
инвентар.  

Наличието на неорганизираност създава предпоставки за безпорядък и 
нарушена йерархия. Липсват ясно изразени лидери (организации), които да 
представят българските пчелари на международния пазар, а защо не и да се 
организира директен износ на пчелни продукти, да се отстояват по-високи 
цени и благоприятни условия за тяхното разпространение. По настояще 
износът се организира от определен кръг търговци, които предлагат 
незадоволителни цени на производителите и така се възпрепятства развитието 
на сектора.  

Отделно съществува наредба, която ограничава количествата за директен 
пласмент, а по конкретно - производителят има право да пласира 40 % от 
продукцията си на крайни потребители, но не повече от два тона. Това е ясен 
знак за лобиране към определен кръг от фирми, които осъществяват 
преработката и износа на пчелен мед. Като вземем предвид и тежката 
бюрократична система се добива представа за положението, в което се намира 
сектор „Пчеларство“.     

Пчеларите не разчитат на държавни помощи както останалите 
животновъди или зърнопроизводители например. Предложението на 
Комисията по пчеларство в Европейския парламент, да се осъществяват 
директни плащания на пчелно семейство, бе отхвърлено. Единствено се 
разчита на Националната програма по пчеларство 2014-2016 г.  

Има различни предложения за плащане на пчелно семейство по 
отношение на опрашителната дейност, осъществявана от пчелите, но към 
днешна дата това не е прието. Също така, във връзка със зачестилите 
посегателства върху пчелините, има направено предложение тези деяния  да 
се криминализират и да се приложи цялата строгост на закона. Тези и още 
много други промени биха спомогнали за въвеждането на организираност в 
пчеларския отрасъл.  

Вследствие на всички гореизброени трудности, пред които са изправени 
българските пчелари, през 2015 година унищожените пчелни семейства са 
близо 45 000 бр. (вж. табл. 1). 

 
 
 



 

Таблица 1 

 
Източник: Министерство на земеделието и храните, Агростатистика 2016 г. 
 

Това са смущаващи факти . В тази връзка  на проведеното в град Несебър 
изложение през месец август миналата година е направена среща с министърът 
на земеделието Десислава Танева, евродепутатът Мария Габриел, 
председатели на пчеларските сдружения и множество пчелари, където всички 
тези проблеми са засегнати, освен това е обсъдена резолюция за развитието на 
пчеларския сектор в България. Това е крачка напред, тъй като за пръв път се 
обсъжда документ, в който са поставени всички тези проблеми пред държавни 
лица. Разискван е въпросът за нуждата от единна и силна организация, която 
да обединява пчеларите и техните интереси да се отстояват.  

 
3. Възможности и тенденции в българското пчеларство 

Пчеларството е добра възможност както за допълнителен доход, така и за 
основно занимание, особено за населението от малките градове и селата. 
Климатът и природните условия в страната благоприятстват отглеждането на 
пчелни семейства, които от своя страна спомагат за опрашването на 
селскостопанските култури. Най-голяма е ролята на пчелите за ентомофилните 
( насекомоопрашващи се ) културни и диви растения. До     90 % от растителния 
свят на Земята е съставен от такива растения. Научни изследвания от 
Швейцария и Германия са установили, че на медоносните пчели се пада около 
75-80 % от опрашването им. Изчислено е, че пчелите от едно силно пчелно 
семейство облитат дневно около 20 млн. цвята [1, 2]. Това показва огромното 
значение на пчелите за опрашването на растенията. Преките ползи от 
отглеждането на пчелни семейства ( добив на мед, восък, прополис, цветен 
прашец и пчелно млечице ) са незначителни съпоставени с тези от 



 

опрашването на растенията. В полза на това твърдение може да се проследи 
количеството на добивите от пчелен мед (вж. табл. 2). 
 

Таблица 2 

 
Източник: Министерство на земеделието и храните, Агростатистика 2016 г. 
 

Като се направи справка на цената на меда може да се съпостави с ползите 
от опрашването, които се изчисляват на около 1 млрд. лева годишно. Иначе 
казано ползите от опрашването, което прави едно пчелно семейство, са 20 пъти  
по-големи  от стойността на преките продукти, които се добиват от него.  

Пчеларството е дейност, която се осъществява сравнително равномерно 
във всички региони на страната. За разлика от растениевъдството, където то е 
концентрирано по култури, отглеждането на пчели може да се осъществява 
еднакво добре почти на цялата територия на България. Това дава възможности 
за развитие и включването на почти всички региони на страната в 
отглеждането на пчелни семейства. От посочените данни се вижда, че 
населението на  региони, които се водят необлагодетелствани, се насочва в 
производството на пчелни продукти. Към 01.10.2015 г. Северозападният 
регион е лидер в отглеждането на пчелни семейства с 3726 бр., а най-малко са 
в Югозападния регион – 1956 бр. Логично е в тази част на страната 
населението да не се занимава с аграрна дейност, имайки предвид, че 
столицата се намира в този регион и перспективите за кариерно развитие са 
многоаспектни, но въпреки това там се отглеждат немалък брой пчелни 
семейства. Пчеларството е добра възможност за поминък в региони, които са 
бедни, обезлюдени и лишени, от разнообразни  възможности за реализация на 
младите хора. Като цяло се забелязва една равномерност в разпределението 
както на пчелните кошери по региони, така и на средния добив от тях  (вж. 
табл. 3). 

 
 
 

 



 

Таблица 3 

 
Източник: Министерство на земеделието и храните, Агростатистика 2016 г. 
 

България е страна със сравнително малък производствен капацитет, 
преобладават дребните производители като тези от тях, които отглеждат до 50 
пчелни семейства са близо 14000, а тези от 50 до 150 бр. са около 30 % от тях. 
В последните две години се забелязва положителна тенденция за увеличаване 
на производителите до 150 кошера с около 40% спрямо предходната 2014 г. 
Това се дължи на факта, че много от тях участват по националната пчеларска 
програма и различни мерки от ПРСР 2014-2020. Пчеларите с над 150 пчелни 
кошера също бележат увеличение, което говори за безспорен интерес към 
подотрасъла (виж табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Източник: Министерство на земеделието и храните, Агростатистика 2016 г. 
 

4. Заключение 

В заключение може да отбележим, че подсектор „ Пчеларство “ има 
потенциал за развитие с оглед на благоприятните климатични условия и 



 

природните дадености, с които разполага страната ни. Българският мед е 
продукт, който се радва на силно търсене от страна на чуждестранните 
търговци. За съжаление на международния пазар не се предлага роден пчелен 
мед с българска марка, следователно от България се  изнася суровина, а не 
краен продукт. Това предопределя и ниските доходи на родните 
производители. Една от основните причините за това е липсата на единна 
организация, която да представлява българските пчелари пред 
международната общност. Своевременното решаване на този и 
гореспоменатите проблеми биха променили развитието на подотрасъла в 
положителна насока. Това би допринесло за по-привлекателни условия и 
стабилизиране доходите на производителите, което е естествена предпоставка 
за засилване на интереса от страна на младите хора и навлизането им в сектора.  

През последните години се наблюдава положителна тенденция в тази 
посока, все повече младежи проявяват интерес към пчеларството с оглед и на 
мерките, които предлага ПРСР 2014-2020. Все още обаче процентът на 
младите кадри спрямо общия брой на пчеларите е твърде малък. Като цяло 
прогнозите за развитие на подсектора са оптимистични, тъй като търсенето на 
български мед е неограничено. Ключът към възходящо развитие на родното 
пчеларство е в обединението на всички пчелари и преодоляването на 
предизвикателствата, които са на дневен ред. Практиката обаче показва, че 
това няма как да се случи без намесата на държавната власт. 
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1. Въведение 

Успехът на дейността на всяко предприятие зависи от множество фактори, 
свързани с отчетността. Различни въпроси по отношение на хармонизирането 
на системите занимават регионални и световни професионални организации 
[9], като конструктивни особености и обем на информацията, вид и качество 
на взаимовръзките, степен на семантична съвместимост и др. Комбинацията 
на различните фактори не е резултат от случайни действия, а е логически 
процес, при който получаваната информация следва да бъде документирана. 
Процесът е регламентиран в Закона за счетоводството чл. 3 (3) 
„Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на 
документална обоснованост на стопанските операции и факт при спазване 
изискванията за съставянето на документи по този закон.” В същото време, 
счетоводните документи се характеризират с особено значение в процеса на 
текущото отчитане на дейността на предприятията. Те са „тухлите, с които се 
изгражда цялата сграда на счетоводната система.” [13, с. 18] Счетоводните 
документи, обхващащи първични, вторични документи и регистри, са носи-
тели на информацията за целия възпроизводствен процес. В случаите, когато 
при тяхното съставяне се допуснат грешки, то те се отразяват по целия път, по 
който преминават до съставянето на годишния финансов отчет. 



 

Основната цел на настоящото изследване е да се представи теоретична 
интерпретация на същността и значението на документирането, съхраняването 
на документите и документоооборота. 
 
2. Значение на документирането 

Документирането е способ на счетоводния метод за непрекъснато своев-
ременно и цялостно писмено отразяване на извършените стопански операции 
с цел да се получи информация за текущото счетоводно отчитане и контрол. 
Осъществява се като за всяка стопанска операция се съставя документ. 

Документът е материален носител на информация за извършена стопанска 
операция, а съвкупността от съставените документи на дадено предприятие за 
определен период от време се нарича документация [4, 5]. 

Значението на документирането в дейността на предприятието може да се 
разглежда в различни посоки: 

1. Чрез документирането информацията се съхранява за продължителен 
период от време и служи за обосноваване на следващите счетоводни запис-
вания. Използва се за текущо ръководство и управление на предприятията, с 
което се изразява оперативната му роля. 

2. Контролират се и се анализират законността, целесъобразността на 
стопанските операции с оглед усъвършенстване на дейността на предприяти-
ето. 

3. Документирането има значение за опазването на собствеността. Пос-
редством него се контролира дейността на материално отговорните лица, 
проверява се дали всички материални и парични ценности са заприходени и 
спазва ли се установения ред за опазване и изразходване на средствата. 

4. Оформят се сметните взаимоотношения между предприятията, органи-
зациите и отделните лица. Посредством това се създават условия за спазване и 
контролиране на сметната дисциплина. 

5. По документите може да се установят съдържанието и целесъобраз-
ността на разпорежданията от съответните ръководители, както и това, което 
е изпълнено от подотчетните лица. 

6. Цялата счетоводна информация добива доказателствена сила. Регист-
рирани в документи стопански явления и факти са доказателство при възник-
ване на спорове. 

В документите трябва да се фиксират точно определени сведения, които 
са съставните им реквизити. В зависимост от характера стопанските операции, 
които се отразяват в документа реквизитите са различни, но въпреки това 
могат да се разделят на задължителни и незадължителни. Задължителните 

реквизити са посочени в Закона за счетоводството чл. 6 (1) и (3). Когато 
първичният счетоводен документ е адресиран до външен потребител, мини-
малната задължителна информация е следната: 

- наименование и номер на документа, съдържащ единствено арабски 
цифри; 



 

- дата на съставяне на документа; 
- наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Тър-

говския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен 
граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя; 

- предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция. 
Първичните счетоводни документи, засягащи само дейността на предп-

риятието, трябва да съдържат най-малко: 
- наименование и номер на документа, съдържащ единствено арабски 

цифри; 
- дата на издаване на документа; 
- наименование на предприятието; 
- предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция; 
- име и подпис на съставителя. 
Към незадължителните реквизити се отнасят: номерът на банковата 

сметка, начинът на плащането, начинът на изпращането на стоково-матери-
алните ценности и др. Незадължителните реквизити трябва да се използват 
прецизно с цел да не се претрупват документите с излишна информация. В 
последствие, при компютърната обработка на информацията много от данните 
се дават само с шифри. 

При съставяне на първични счетоводни документи чрез технически сред-
ства подписите могат да бъдат заменени с идентификационни шифри или с 
електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и елект-
ронния подпис. 

В Закона за счетоводството, чл. 8 е изрично постановено, че „Поправки и 
добавки в първичните счетоводни документи не се допускат. Погрешно със-
тавени първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.“ 
Вярното отразяване на стопанските операции в първичните счетоводни доку-
менти е от особено значение за документалната им обоснованост. Тази обос-
нованост е регламентирана и в Закона за корпоративното подоходно облагане, 
чл. 10. 

Вторичните счетоводни документи се използват за отразяване на преоб-
разувана информация, получена от първичните документи. Регистрите са 
носители на счетоводна информация, отразена във взаимна връзка и обусло-
веност и получена от първичен или вторичен счетоводен документ, след като 
са съставени извършените стопански операции. 

Голямо значение за рационализиране на формата и съдържанието на до-
кументите имат типизацията, стандартизацията и унификацията [8]. 

Типизиране означава създаване на единна форма на даден документ, с 
който се отчитат определен вид стопански операции. Например Приходен 
касов ордер, Разходен касов ордер. 

Чрез стандартизацията се установяват еднакви размери, цвят, плътност 
и т.н. на формулярите на документите. 



 

Унифицирането е налице, когато са установени типови форми за отчитане 
на еднородни по икономическо съдържание стопански операции в различните 
предприятия. 

Срещат се и критици [6], според които документирането не следва да се 
възприема като счетоводен способ, а по-скоро като нормативно изискване към 
счетоводните системи. Причината е, че документирането е нормативна мярка 
за закрила на интересите на вътрешните и външните потребители на 
информация, респективно предпазване от недостоверно представяне на иму-
щественото и финансовото състояние и резултат във финансовите отчети, 
както и по отношение данъчното облагане. 
 

3.  Съхранение на документите и документооборот 

В предприятията постъпват, обработват се и се съхраняват множество 
документи. Те изминават определен път през различни звена на управленската 
и организационна структура, от съставянето или получаването им до пре-
даването на съхранение в архива. Този път се определя като документооборот. 
С други дими, документооборота по своята същност изразява движението на 
първичните документи от момента на тяхното съставяне и обработка до 
момента на тяхното предаване в архива [3, 13]. Не са редки случаите, когато 
възниква потребност бързо да се намери и използва определен счетоводен 
документ, от управител, счетоводител или друго заинтересовано лице. 
Познаването на документооборота значително улеснява и контрола върху 
опазване на счетоводните документи. 

Движението на документите се осъществява по определен от главния 
счетоводител ред и обикновено [8] включва следните етапи: 

1. съставяне на документ или неговото получаване; 
2. приемане на документа в счетоводството, включително проверка и 

сортиране по предназначение; 
3. използване на данните за счетоводни записвания; 
4. съхраняване във временна архива и използване на документа за текуща 

счетоводна работа през отчетния период; 
5. предаване за съхранение в постоянна архива. 
Съставените и получените от вън документи се предават в счетоводството, 

където се проверяват. Вариантите за проверка са:  
- формална проверка; 
- проверка по същество;  
- аритметична проверка. 
При формалната проверка се проверява дали са налице всички задължи-

телни и специфични реквизити и дали те са попълнени правилно. При про-

верката по същество се установява дали операцията е целесъобразна и зако-
носъобразна. При аритметичната проверка се установява правилността на 
извършените аритметични действия. При установени неточности документа 
или се задържа, или се връща на издателя за поправка. Връщат се документи, 



 

в които оформените операции са изпълнени без съответното разрешение, с 
непопълнени реквизити, с грешки в аритметичните действия и т.н. 

Проверените и правилно съставени документи се обработват, което се 
състои от редица технически операции, а именно: остойностяване, сортиране, 
групиране и контиране. 

След приключване на отчетната година документите се прехвърлят в 
постоянната счетоводна архива на предприятието. Задължително се подреждат 
и подвързват в папки по реда на съставянето им или по видове операции. 
Например, касовите документи се групират и подвързват в хронологичен ред 
поотделно за приходите и разходите. Подшитите в папки документи се номе-
рират, като на външната корица се отбелязват наименованието на предприя-
тието, поредния номер на папката, началния и последния номер на мемори-
алните ордери, подвързани в папката, както и броя на листовете в папката. 

Когато се наложи ползване на архивна счетоводна информация, това се 
отбелязва в дневник и задължително се проверява нейната изправност при 
връщането й в архива.  

Сроковете на съхраняване на счетоводната информация са строго опре-
делени в Закона за счетоводството, считано от 1 януари на отчетния период, 
следващ отчетния период за който се отнасят: 

- ведомости за заплати – петдесет години; 
- счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за 

данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – десет години; 
- всички останали носители на счетоводна информация – три години. 
Документооборота следва да се разглежда като фактор за оптимизиране 

на дейността с оглед постигане на качествени резултати [7] и ефективност на 
цялостната система за функциониране на предприятието. По същество това е 
„движението на счетоводните документи от момента на тяхното създаване или 
получаване в предприятието до момента на унищожаването или предаването 
им съгласно нормативен акт … по ред определен от органа на управление на 
предприятието” [2, с. 11]. 

При съставяне на плана на документооборота следва да се има предвид 
изискването в него да се включват всички етапи от работата с документите. 
Разграничени са следните основни етапи: 

- оформяне на документа; 
- приемане и подготовка за обработване; 
- обработка на документите; 
- съхранение в счетоводния архив. 
Един примерен план на документооборот следва да съдържа информация 

за: 
- общите положения; 
- изисквания към отделните счетоводни документи; 
- формите на счетоводството; 
- функционалната структура на счетоводството; 



 

- труд и работна заплата; 
- архив на счетоводната документация. 
Трудно е да се направи един общ план за документооборота по всички 

сделки и събития. Още повече, че някои сделки и събития се осъществяват през 
много големи интервали от време, а в редица случаи те са неочаквани и не се 
повтарят. Документи, в които се отразяват такива сделки и събития, не могат 
да се планират. Движението на други документи има кратък и традиционен 
път и не се нуждае от планиране. Ето защо в плана за документооборота 
обикновено се включват най-масовите потоци от документи. 

Примерна схема-график за документооборот на бизнес организация при 
отразяване на продажбата на продукция е показан в таблица 1. В организа-
цията се прилага принципът на текущо начисляване, т.е. приходът от про-
дажби се признава при издаване на фактура. 

 
Таблица 1. Примерен план на документооборот при продажба на продукция 

№ Стопански операции 
 

Звено от организационно-управленската структура 
Склад за готова 

продукция Фактурист Счетоводен 
отдел 

Счетоводен 
архив 

1 
Експедиране на продук-
ция от склада; отчитане 
на реализацията 

    

2 

Получаване на платежни 
документи от обслужва-
щата банка и отчитане на 
паричните средства 

    

3 Изписване на продадена-
та продукция 

    

4 
Предаване на  
счетоводните документи  
в архив 

    

РСР – Разходна касова разписка 
Ф – Фактура 
ББ – Банково бордеро 
СС – Счетоводна справка 

 

Освен етапите, през които преминава документа е необходимо да бъдат 
описани още лицата, отговорни за извършване на операциите и да бъде със-
тавен календарен график на движението, съобразно периодичността на със-
тавените документи [1]. 

 
4. Заключение 

Всяка една стопанска операция се отразява по счетоводните сметки и 
другите регистри само в случаите, когато за нея е съставен и правилно офор-
мен съответен счетоводен документ. Документът е свидетелство за извърше-
ната стопанска операция, носител е на информация за състоянието и измене-
нието на имущественото и финансовото състояние на предприятието. 

РСР 

ББ 

СС 

РСР; Ф РСР; Ф 

РСР; Ф ББ; СС 



 

Документирането и документооборота като елементи на счетоводния ме-
тод се прилагат за отразяване на стопанските операции и факти от всички фази 
на възпроизводствения процес. Чрез тях се придава документална обос-
нованост на създадената счетоводна информация. По този начин информаци-
ята придобива юридическа сила и доказателственост. Те са източник за уста-
новяване на целесъобразността и законосъобразността на протеклите стопан-
ски операции.  
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Abstract. The new form of organizing the business combinations – the cluster generates 
new and resuscitates in a new light the old problems in funding. The purposes of the paper 
are approaches and the leading practices in developed countries on issues of the funding and 
synthesis of applicable models and forms in the selection of funding sources as well as 
determining the cost of financing as a measure of management solutions. The subject of the 
survey is all forms of cluster groupings without determination by types, as focusing on the 
processes like: construction, infrastructure development,  program and project activity. It is 
suggesting possible sources of funding processes, methodical approach to assessing the 
price and determining the comprehensive cost of the capital. 
Keywords: clusters, funding of creation and funding of the clusters, the price of the funding. 
 
1. Въведение 

Клъстерния подход се наложи като нова форма на организация на 
стопанската дейност в страните от западна Европа през осемдесетте години. 
Той обедини стопанските предприятия с научните звена, а в последствие с 
местните и държавни институции, които оцениха предимството му за 
повишаване на конкурентоспособността и развиха политика на широка 
подкрепа. Правителствените органи не са инициатори за създаване на 
клъстерите.Тук инициативата е на стопанските предприяти, но държавните и 
регионалните администрации създават благоприятна среда за развитието им 
чрез бюджетно финансиране, кредитиране, данъчни и митнически облекчения 
и други.Тези проблеми възникват и в нашата практика, което налага 
реализация  на научно-приложни изследвания и синтез на практически 
предложения за решаването на  проблеми им.  
 
2. Изложение 
2.1. Икономически инструменти и модели в развитите страни: 

В много страни от ЕС и други държави от света се разработват и внедряват 
икономически инструменти за държавна и регионална поддръжка, които може 
да се систематизира в следните направления [1]:  



 

 В Германия и Франция се прилага пряко финансиране на процесите по 
създаване на нови продукти и технологии под форма на субсидии, които 
покриват до 50% от разходите на клъстерите в частност на 
предприятията в състава им; 

 Процентно или цялостно освобождаване от годишни плащания по 
данъчни задължения в Германия при научно-изследователски и 
инвестиционни дейности; 

 Пак в Германия - при ползване на кредит за купуване и монтиране на 
ново оборудване, държавните институции поемат до 50% от разходите 
по погасяването му; 

 Създаване на фондове за рисково финансиране на внедряването на 
иновации в Англия, Франция, Германия, Холандия и Швейцария; 

 В почти всички страни от ЕС – целеви дотации за финансиране на 
научно-иследователски разработки; 

 Намаляване или освобождаване от плащането на такси за регистрация 
на  изобретения осигуряващи икономия на електроенергия в Австрия; 

 Законова защита на интлектуалната собственост и  авторските права – 
във всички страни от ЕС и други. 

 
Тези инструменти не са  популистични -  едностранни инициативи, а в 

болшинството случаи са част от широкообхватни и задълбочени 
икономически модели, които синтезират националната специфика [1]. Най 
популярните сред тях са няколко: 

Британски модел – основния механизъм в него се базира върху специално 
създадена структура в която влизат държавни институции, компании, учебни 
и научно-изследователски учреждения, а също и обществени организации. 
Основният задвижващ елемент на този механизъм е Министерството на 
икономическото развитие, което чрез своите тринадесет агенции финансира и 
контролира  програми по създаване на клъстери. Те включват държавно 
финансиране на дейносттие по създаване, планиране, проектиране и 
изграждане на клъстери. Финансиращите източници включват грантове от ЕС 
и финансови ресурси по  правителствени програми на Великобритания, които 
съвкупно се отчитат пред националния парламент. Етапът на планиране и 
проектиране включва събиране и синтезиране на информация, определяне на 
контролни параметри, дефиниране и параметриране на научно-
изследователските работи и завършва с регистриране и нанасяне на клъстера 
на картата. Етапът на изграждане включва разнообразни дейности, които се 
конкретизират в зависимост от типа и формата на клъстера, като се 
предвиждат стратегически съюзи /обединения/ между предприятията членове, 
изграждане на логистични, производствени или реализационни мрежи, 
разработване на програми за производство на продукти/услуги/, създаване на 



 

инкубатори, технопаркове, разпространение на знания, подготовка на кадри, 
провеждане на конференции и други.  

Предимствата на този модел се свеждат до: 
 Европейското и държавното финансиране значително облекчава и 

ускорява процеса на създаването и формирането на клъстерите; 
 Участието на Европейски и държавни финансиращи източници създава 

гаранционна среда за привличане на други кредитори и инвеститори, 
разгръщане на публично-частните партньорства, като форма на 
интензификация и реализация на дифузия между корпоративни  и 
социлни структури; 

 Моделът улеснява значително включването на малки и средни 
предприятия в клъстера, като създава среда за устойчивото им 
интегриране и развитие; 

 
Посочените предимства са безспорни, но не трябва да се забравя или 

подценява риска – държавните и регионалните институции поемат значителна 
част от финансирането на създаването и изграждането на клъстера и при 
провал на проекта липсва компенсаторен източник. 

Американски модел – по своето съдържание може да се третира като 
антипод на Британския модел. Противоречието се свежда до инициативата т.е. 
до основния инициатор. В този модел водеща инициатива имат частните 
предприятия /компании/, университети и обществени организации. 
Държавното участие е минимално т.е. то не е подценено, но правителството и 
Федералния резерв не считат за необходимо да участват  активно в процеса на 
създаване и изграждане на клъстери. Моделът дава приоритет на частния 
бизнес, университетите, обществените организации и се базира на  минимално 
участието на държавни и регионални институции в процеса на финансиране. 
Основният механизъм на този модел се осовава на създаването на асоциация 
от участниците в клъстера като административна структура, която поема 
процеса на управление – от планирането до реализацията. Ролята на 
федералното правителство и ръководството на съответния щат се свежда до 
указване на помощ и съдействие. Например в щата Луизиана е създаден 
департамент с наименованито „ Управеление на бизнес развитието“, чиято 
дейност е създаване и реализиране на  програми за клъстери.  Съставът му се 
състои от  девет мениджъра и осем щатни /административни/ сътрудници, 
които реализират функциите по създаване, подпомагане и развитие на 
дейностите за внедряване на клъстерния подход в бизнеса под формата на 
дифузия между корпоративния бизнес, федералните и конкретните щатски 
условия. 

Австралийски модел – механизмът на този модел се изразява в 
равностойно участие на държавните институции и частния бизнес. Създаден е 
административен орган от равнопоставени представители на частния бизнес, 



 

обществени организации, научни учреждения и държавни институции. 
Двигателят на процесите по създаването и изграждането на клъстерите е 
Министерството на търговията и промишленоста на Австралия [1]. 
Благодарение на смесеното финансиране този модел се оказва привлекателен 
както за корпоративните структури, така и за малките и средните предприятия 
с ограничен достъп до финансиращи източници, и на последно място, но не по 
значение – за университети и научно-изследователски организации, като 
членове на клъстера.Този модел превъзходжда Американския по по-големите 
възможности за концентрация на финансови ресурси, но отстъпва на 
Британския поради по-голямата продължителност на процеса на проучване, 
проектиране и изграждане. 

 
2.2. Водещи практики и състояние на проблема унас 

Как се прилагат водещите практики у нас? Благодарение на положените 
усилия от специалистите от държавните институции и стопанските 
предприятия се разработи стратегия и схема „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България". Основната цел на процедурата е да  допринесе за 
създаването и развитието на клъстери в България, чрез предоставянето на 
подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски 
капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на 
пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и 
насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи 
клъстерни дейности. По схемата с общ бюджет 29 337 450 лева могат да 
кандидатстват новосъздадени или вече съществуващи клъстери под формата 
на обединения, които могат да включват широк кръг участници. Допустимите 
за финансиране   дейности са диференцирани: 

 Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на 
клъстера”, безвъзмездно финансиране - до 85 % от стойността на общо 
допустимите разходи, максималният размер на безвъзмездната 
финансова помощ за дейности по този компонент  и следващия 
компонент е до 391 166 лева.; 

 Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и 
дейности за привличане на нови членове в клъстера” (срок за 
изпълнение до 4 месеца) - безвъзмездно финансиране - 65 % от 
стойността на общо допустимите разходи по този компонент; 

 Компонент 3 „Инвестиционен компонент” - безвъзмездно финансиране 
по този компонент - 50 % от стойността на общо допустимите разходи 
по компонента; 

 Други допустими разходи по схемата: разходи за консултантски услуги 
за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 
5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 
лева; разходи за визуализация на проекта – не повече от 5 000 лева; 



 

разходи за одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не 
повече от 20 000 лева.  

 Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки 
индивидуален проект е до 2 000 000 лева. 

Пълна информация за реда и условията за кандидатстване по схемата може 
да намерите в Насоките за кандидатстване [2]. 

В бързо променящата се глобална икономическа ситуация шансовете на 
българските стопански организации да се позиционират на международния 
пазар минават през тяхното сдружаване под формата на стопански 
комбинации - клъстери, така че да ползват общи ресурси – прозводствени, 
изследователски, развойни, сервизни, маркетингови и др. Kлъстерният подход 
в индустрията трябва да създава мрежи от заинтересовани, взаимно свързани 
иновационни технологични фирми, изследователски организации, регионални 
бизнес структури. Официалните бази данни към днешна дата показват, че в 
България има регистрирани над 230 клъстера, от които над 130 са участвали 
във втората сесия на процедурата BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за 
развитието на клъстерите в България” (Асоциация на Бизнес Клъстерите, 
2013). Също е известно, че освен членовете на Асоциацията на бизнес 
клъстерите /АКБ/ , има още не повече от 50 структури, които биха могли да се 
определят като клъстери и се намират на различен стадий на развитие. От 
друга страна по данни на АБК в края на 2012 г. в България са били 
регистрирани 86 “клъстера”. От тези позиции АКБ желае да обърне внимание 
върху някои проблеми, свързани с публикуваните списъци с одобрените и 
резервни предложения, които се предлагат за финансиране по процедурата [3]: 

 Включените в тези списъци клъстери очевидно ще определят 
политиките  на Министерството на икономиката и енергетиката  по 
отношение на клъстеризацията в страната; 

 В публикуваните списъци на одобрени проекти има само няколко 
високотехнологични клъстери, работещи в приоритетни за България 
направления! Тревожно е обаче, че част от класираните проекти на 
клъстери, а и самите клъстери, не кореспондират с определената област 
на въздействие по процедурата «Насърчаване на бизнес кооперирането 
и клъстерите», целяща повишаване на конкурентоспособността на 
българската икономика, като: определените за финансиране в области 
като спорт, финанси, консултации и др., нямат нищо общо с 
приоритетите на програмата; болшинството клъстери, регистрирани по 
Търговския закон, са с изискуемия минимален брой членове – 7 и освен 
фирми, не включват научни или неправителствени организации или 
местни структури, което не е характерно  за клъстерните структури; има 
случаи на класирани за финансиране  «фамилни клъстери» и такива на 
взаимосвързани лица, участващи в повече от един клъстер и дори има 
класиран клъстер, който в момента не е действащ; 



 

 На основание посочените по-горе несъответствия между целите на ОП 
„Конкурентоспособност” и резултатите по процедурата 
представителите на АБК предлагат на  МИЕ да инициира преглед на 
извършената оценителна процедура и при установяване на пропуски и 
проблеми в провеждането и,  да поиска корекции преди окончателното 
подписване на договорите с бенефициентите. Това може да  доведе до 
реално стимулиране на клъстеризацията, ще даде положителен сигнал 
към ЕК, че европейските средства за подпомагане процесите на 
клъстеризация на бизнеса в България се изразходват по предназначение. 
Отчитайки всичко казано по-горе се предлага  да  въведе система за 
акредитация на клъстерите в България от МИЕ, както и да се променят 
условията и изискванията за обявяване на подобни процедури по ОП 
“Конкурентоспособност”, като се потърси взаимодействие с 
компетентните неправителствени организации и бизнеса, за да се 
гарантира успешно участие в новата програмна схема на ЕС 2014-2020 
г. [3]. 

Според нас тези констатации са реалистични и предложенията са 
рационални, но възниква следващ праблем – как да се идентефицират и оценят 
източниците на финансиране?  

Липсата на финансиране затруднява развитието на клъстерите. Проблемът 
с фиансирането е сред основните пречки за развитието на клъстерите в целия 
балканско-черноморски регион. Около тази теза се обединяват участниците в 
IV Балканско-черноморска конференция "Дни на клъстерите", която се 
проведе в София. В това направление може да се ползва опита в дифузията на 
програмното бюджетиране - корпоративното финансиране и някои водещи 
практики в напредналите страни. 

 
2.3. Направления за възможни решения 

Сред болшинството изследователи [4], както и унас [5] се налага 
мнението, че разходите за дейността на клъстера могат да се обединят в 
следните основни направления:  

 Разходи за създаване на клъстера – фиансирането им се риализира 
основно чрез бюджетни средства, црез общински средства или на 
основата на публично-частно партньорство, джойт венчърен капитал 
или с помоща на крупни инвеститори от типа на „бизнес ангели“; 

 Разходи за развитие на инфраструктурата му и нейното потдържане – 
тук може да се прилага финансов микс от неразпределена 
печалба,банкови кредити, емисии от ценни книжа, лизингови форми, 
както и подходите на краткосрочно финансиране в някоя избрана форма 
на  – Германски, Британски или Австралийски модел; 

 Разходи за реализация на конкретни програми и проекти в клъстера – 
може приоритетно да се прилага Американския модел или от Британски 



 

и Германски модел в комбинация от финансов микс: неразпределена 
печалба, банков крадит, емисии от ценни книжа, лизингови форми и  
краткосрочно финансиране. 

Цената на финансирането е важно направление във финансовия 
мениджмънт, което включва определянето на цената на капитала на клъстера 
като стопанска система и определянето на цената на всеки дългосрочен и 
краткосрочен финансов източник [6]. 

Мотивацията на управителния съвет /екип/ на клъстера за максимизиране 
на стойността му във времето и на тази база реализацията на растеж и развитие 
е комплесен управленски проблем. Неговото решение се търси в две посоки 
[7, 8, 9]. 

Първата посока обединява отговорите на въпросите за търсене и избор на 
подходящи източници на финансиране на тактическите /оперативните/ и 
стратегическите  дейности на клъстера. 

Втората посока синтезира целите и полетата на инвестиране като 
плацдарм при реализацията на програмите и проектите. 

Двете посоки се фокусират в проблема за избор на подходяща /желана, 
конкурентна/ или гранична норма на възвращаемост на капитала, съобразена с 
финансовия риск за клъстера като цяло. Това означава да се намери онази 
минимална норма на печалба, при която стойността на клъстера, като форма 
на стопанска комбинация,  не се понижава. Тази норма на печалба всъщност е 
изискваната норма на възвращаемост на капитала за дейността, програмите и 
проектите по финансирането и инвестирането при среден риск, представена 
като среднопретеглена цена на капитала /СПЦК/. В англоговорящите страни е 
разпространена абревиатурата  WACC - Weighted Average Cost of Capital [6, 7, 
9]  у нас СПЦК. 

На съвремемния етап финансовите мениджъри в развитите страни набират 
капитал за финансиране от различни източници и тогава СПЦК се опеделя по 
формулата:   
            СПЦК = Рд  .Wд   + Ре .We + Рв  .Wв                                                    (1) 

където: 

Рд - цена на капитала, осигурен от бюджетен източник [%]; 

Ре  - цена на капитала, осигурен от дългов източник [%]; 

Рв - цена на капитала, осигурен от вътрешен източник [%]. 

Wд , Wе , Wв - относителен дял на капитала в капиталовия микс на 
клъстер, осигурен съответно от бюджетен, дългов и вътрешен източик. [коеф.] 



 

Цената на капитала, осигурен от съответния източник във формула (1) се 
определя на базата на цената на съответния финансиращ източник, коригирана 
с данъка върху корпоративната печалба по формулата: 

           Рi =  Рбi ./ 1 - д/                                                                                           (2) 

където: 

Рi - цена на финансиращ източник от  i-я  вид /бюджетен, дългов, 
вътрешен и др./ след плащане на данък печалба [%]; 

Рбi  - цена на базов финансиращ източник от i-я вид / бюджетен, 
дългов, вътрешен и др./ преди плащане на данък печалба [%]; 

д - величина на данъчната ставка за облагане на печалбата [коеф.]. 

Във финансовата теория и в практиката на развитите страни се прилагат 
различини методически подходи за определяне на цената на финасиращите 
източници. Най-популярните от тях са (Bealy,Mayer,1984; 
Copeland,Weston,1983): 

 Цена на неразпределената печелба: 
Неразпределената печелба е част от собствения капитал на всяко едно 

предприятие и клъстера като цяло. Тя, както капиталът и дивидентите, е 
собственост на съдружниците /акционерите/. 

Всеки акционер, който желае да получи полагащата му се пълна 
собственост от предприятието я получава под формата на дивидент. 
Получените налични пари акционерът може да използва за задоволяване на 
лични нужди /облекло, предмети, автомобил, жилище и др./ или да ги 
инвестира отново, като ги вложи отново в същото предприятие, ако е 
удовлетворен от получената норма на доход. При липса на удовлетвореност, 
акционерът може да вложи получения дял в друго предприятие, което предлага 
по-висока норма на доход чрез емитирани акции. Но, ако в този момент липсва 
подходящо предприятие  емитент / което предлага акции с по-висока норма на 
доход/, то за акционера остава разочарованието. В този смисъл получаването 
на собствеността може да се окаже по-нерационално, отколкото оставането й 
в предприятието под формата на неразпределена печелба. Това е причината, 
поради която във финансовата теория се възприема подход за определяне на 
цената на финансиране с неразпределената печелба, основан на алтернативен 
доход, който може да се получи при инвестиране в обикновени акции: 

Pнп = [ 
До .( 1 + д )

Цо
+  д ]  . 100                                                                    (3) 

където: 



 

Рнп - цена на финансиране с неразпределена печалба [%]; 

До - величина на изплатения дивидент на едно лице през последната 
отчетна година [лв.]; 

д – коефициент, характеризиращ темпа на нарстване на дивидента 
спрямо предшестващата година [коеф.]; 

 Цо - пазарен курс на една обикновена акция, предлагана на 
капиталовия пазар от предприятието [лв.]. 

Този подход маже да се приложи за предприятия и клъстери , които не 
са акционерни дружества,  при определяне на цената на финасиране с 
неразпределена печалба, като величината на дивидента на една акция се 
замени с величината на единица дялов доход на съдружника /доход на сто лева 
дял в основния капитал на предприятието/. А цената или пазарния курс на една 
акция се замени с цената /рентабилността/ на единица капиталов дял /на сто 
лева дял/. 

 Цена на финасиране с обикновени акции - аналогичен е на 
разгледания по-горе подход, но трябва да се вземат  предвид и 

разходите по реализация на емисията от емитента: 

              Роа = [ 
До .( 1 + д ) 

Цо .(1− ре )  
+ д ] . 100                                                                     (4) 

където: 

Роа - цена на финансиране с обикновени акции [%]; 

ре  - разходи по реализиране на емисията на емитента, които се падат 
на една акция [коеф.]. 

Цена на финансиране с привилегировани акции - при този методически 
подход се акцентира върху дохода, който носят привилегированите акции, т.е. 
този доход е предварително обявен и твърдо фиксиран: 

             Рпа =[ 
Дпа

Цпа.  ( 1− ре )
 ] . 100                                                                             (5) 

където: 

Рпа - цена на финансиране с привилегировъни акции [%]; 

Дпа - величина на дивидента на една привилегирована акция [лв.]; 



 

Цпа - цена /пазарен курс/ на една привилегирована акция [лв.]; 

ре  - разходи по реализация на емисията на предприятието емитент, 
които се падат на една акция. [коеф.]. 

 Цена на финансиране с облигации - при този източник цената на 
финансовия риск е по-малък в сравнение с акциите. Цената на 
финансирането се определя по формулата: 
 

                 Роб = [ 
лг

Цоб  .(1−ре ) 
 ] . 100                                                                          (6) 

където: 

Роб - цена на финасиране с облигации [%]; 

лг - годишна лихва, която носи една облигация [лв.]; 

Цоб - действащ пазарен курс на една облигация, предлагана от  
емитента [лв.]; 

ре - разходи по облигационната емисия на емитента, които се падат на 
една облигация [коеф.]. 

 Цена на краткосрочните източници на финансиране - методическия 
подход в това направление също се базира на определянето на цената 
на финансовия източник преди плащане на данъците: 

      Ребк = (1 +  
𝐿 + т 

𝐾
)

𝑛

− 1                                                                       (7) 
където: 

Ребк - цена на финансирането с еднократен краткосрочен банков кредит 
/или друг краткосрочен източник/ [%]; 

L - величина на лихвата по банковия кредит /или краткосрочния 
източник/ [лв.]; 

т -  величина на таксата за обслужване, комисион на кредита /или 
краткосрочния източник/ [лв.]; 

К - величина на главницата /дълга/ [лв.]; 

n -  периоди на олихвяване [бр.]. 



 

                   
 
                                                                      
4. Заключение   

 Необходимо е да подчертаем, че определянето на цената на 
финансиращия източник  и средно претеглената цена на капитала е съществен 
момент при вземането на решение за финансиране на създаването, 
организирането на инфраструктурата, програмите и проектите на клъстера. 
Този проблем обаче, не трябва да се абсолютизира, тъй като други условия 
могат да имат по-висока степен на важност. Например в условията на 
публичните финанси, - степен на достъп до съответния финансов източник и 
свобода на достъп до други финансови източници, допълнителни изисквания 
и условия поставяни от страна на ЕС и държавни програми, общински съвети, 
кредиторите и други. Все пак в този доклад предложихме резултати от 
изследване на теорията и практиките в развитите страни. Идентифицирахме 
състоянието на проблема у нас. Предложихме известен методически подход за 
определяне на цената на капитала и източниците на финансиране, но не 
прилаган до сега за новота форма на организация на стопанската дейност – 
клъстера. Въпреки липсата на практическа апробация, което е безспорен 
недостатък на доклада, той има скромна приносна, научна стойност. 
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1. Въведение 

Според Европейската комисия научно-изследователската и развойна 
дейност следва да е основа на т.нар. „интелигентен икономически растеж“[1]. 
Изграждането на икономика основаваща се на знания и иновации е особено 
необходимо и на България почти десет години след началото на членството й 
в ЕС. 

Българската икономика е най-енергоемката и ресурсоемката в рамките на 
ЕС. Делът на продуктите за износ с ниска добавена стойност все още е твърде 
голям [2].  Внедряването или регистрирането на високотехнологични патенти 
и рационализации в българските предприятия е ограничено.  

Предвид това не е изненада, че темпът на икономическия растеж е твърде 
нисък и в последните 5 години се движи под 2% и то на ниска база, което 
предполага все по-голямото икономическо изоставане на България от 
останалите държави в ЕС и региона. 

Според Евростат, общите разходи за научно-изследователска и развойна 
дейност на България към 2016 г. са под 1% от БВП и са значително по-ниски   
от средното за ЕС-28 ниво от поне 2% от БВП.  

Постигането на интелигентен икономически растеж основан на знания и 
иновации е пряко свързано с възможностите на съществуващата 
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институционална научна инфраструктура, част от която са „научните 
институти“. 

При анкета проведена от Българска търговско-промишлена палата 
(БТПП) се оказва, че българските фирми през 2015 г. сравнено с предходните 
години все по-малко разчитат на партньорство с научни институти за 
въвеждане на иновации [3]. 

Целта на изследването е идентифициране на причините водещи до 
незадоволително ниво на работа на частните научни институти в България. 

Обект на изследване са научните организации, а предмет на изследване е 
функционирането и ефективността на частните научни институти. 

Тезата на настоящото изследване е, че ниската ефективност на частните 
научни институти в България се дължи на неправилно структурирана 
институционална среда, което води до увеличение на транзакционните 
разходи и създава деформации в пазарния ред.  

Ограничителни условия при които е проведено настоящото изследване 
са неговия формат-доклад за научна конференция с ограничен обем и 
недостатъчната публична информация за частните научни институти в 
България. Предвид това изследването е фокусирано върху институционалните 
аспекти развити в нормативната среда на функциониране на този тип научни 
организации. Липсва достатъчна и надеждна информация за извършването на 
статистически и иконометрични анализи. 

Задачите които си поставя настоящото изследване са:  
- анализиране на дефектите на институционалната среда на 

функциониране на частните научни институти, чрез разкриване на дефектите 
на нормативнивната база като съвкупност от правила, която я изгражда; 

- извеждане на слабостите на модела на създаване и функциониране на 
частните научни институти в България от гледна точка на институционалния 
икономикс и предлагане на препоръки за отстраняването им. 

В методологичен план, предвид посочените ограничения е използван 
системния подход. На база на системният подход институционалната среда за 
функциониране на научните институти е разгледана като система състояща се 
от определени елементи (търговски правила и законови норми)  които са 
взаимосвързани. Също така са използвани отделни аналитични инструменти 
на институционалния икономикс които се фокусират върху дефектите на 
нормативната среда. 

Обзор на научната-литература по темата: при обзора на научаната 
литература по темата не бяха открити научни публикации с подобен анализ 
третиращ разглеждането на научните институти с моделите на 
институционалния икономикс и ефектите върху транзакционните разходи и 
пазарните деформации от неправилно конструираната институционална среда 
в която те функционират. 



 

Най-близката научна публикация е: Проданов В., Българската наука и 
европейското изследователско пространство, Сборник с доклади от 
международна научна конференция, СУБ, Стара Загора, 2008 г.[4]. 

Същата обаче разглежда научните организации общо и анализира  
каузалната връзка между: финансиране-брой учени-научни резултати, без да 
се спира на причините за недофинансирането на научните институти или на 
деформациите в институционалната среда в която функционират. 

Предвид това, настоящото изследване не се дублира с никакво друго което 
да е направено по същата тема със същата цел и теза. 

  
2. Структура на институционалната среда за функциониране на 

частните научни институти в България 

Частните научни институти биха могли да бъдат ефективна организация 
за намаляване на транзакционните разходи на фирмите по въвеждане на 
иновации и рационализации в производствения процес. Обратното, при 
неефективното им действие, те биха могли да създават или повишават  
транзакционни разходи в търговския обмен и практика породени от създаване 
на определени пазарни деформации. Извеждането им е една от задачите на 
това изследване и ще бъде направено в неговия край. 

Институционалната икономика разглежда институционалната среда, като 
съвкупност от правила и механизмите за тяхното управление, които са 
формирани в някаква структура въздействаща върху пазарния ред [5]. 

Правилата за създаването, функционирането и съществуването на 
институтите (публични и частни) са установени в действащия Закон за 
висшето образование [6]. 

Според него: 
- Институтът е основно звено на висше училище (университет), което 

обединява академичен състав за извършване на дългосрочна 
научноизследователска дейност; 

- Структурата на института, конституирането и функциите на неговите 
органи за управление се определят от академичния съвет на висшето 
училище; 

- Министерски съвет открива, преобразува и закрива институтите по 
предложение на Министърът на образованието чрез Националната 
агенция за оценяване и акредитация; 
 
Други нормативни правила които касаят създаването, функционирането 

и съществуването на институтите са установени както следва: 
- Българска академия на науките се състои от институти [7]; 
- Изследователски институти към Министерски съвет или министерства 

[8].  
 



 

Предвид гореизложеното се оказва, че съществува пряка нормативна 
дефиниция на „институт“, която го определя като основно звено и част от 
състава на висше училище. Неговото създаване, променяне и закриване става 
от държавни органи, без значение дали института е част от структурата на 
държавен или частен университет. В допълнение съществуват и институти 
директно подчинени на министерски съвет или министерства. 

Примери за институти към държавни висши училища са: 
- Институт по интелектуална собственост и лидерство към УНСС; 
- Институт „Конфуции“ към СУ „Св.Климент Охридски“; 
- Институт за икономически изследвания към БАН. 

 
Примери за институти към частни висши училища: 

- Български институт по египтология към Нов български университет 
(НБУ); 

- Институт за научни изследвания и обучение на докторанти (ИНИОД) към 
Университета по библиотекознание и информационни технологии 
(УниБИТ). 
 
Примери за институти към Министерски съвет или министерства: 

- Институт по публична администрация към Министерски съвет; 
- Национален статистически институт (НСИ) към Министерски съвет; 
- Институт за защита на растенията към Министерство на земеделието и 

храните; 
- Национален институт на правосъдието към Министерство на 

правосъдието. 
 
Всички горепосочени примери напълно съответстват на установения 

институционален ред и структура за създаване и функциониране на 
„институт“. 

Въпросът който възниква е има ли и други „институти“, създадени не по 
установения горепосочен нормативен ред и ако има какво е значението на този 
факт. 

Какви биха били разходите от преодоляване на опортюнистично 
поведение на субекти които се конкурират нелоялно с научните институти, 
функционирайки при много по-занижени институционални изисквания и без 
гаранции за качеството на продукция им спрямо пазарни контрагенти влезли в 
контракт с тях заради ефектите на наименованието „институт“. 

Характерното за потенциалните контрагенти на „научните институти“ е, 
че те търсят специфична услуга (иновация, рационализация) и се ориентират 
за това кой може да я предложи по наименованието „институт“ свързвано 
традиционно с научен потенциал. Наличието на специфична рестриктивна 
институциона уредба придава сигурност на резултатите от потенциалните 



 

контракти. Но ако специфичната институционална уредба е само декоративна, 
това би създало риск за стопанския оборот. 

Характерното за научните институти създадени по специализирания 
горепосочен ред е, че са принудени институционално да инвестират в 
специфични активи (служители с научна степен и научно оборудване) и 
очакват икономическа възвръщаемост от тази скъпа инвестиция. Ако обаче 
тези научни институти са подложени на нелоялна конкуренция от фирми и 
НПО които са регистрирани по друг много по-либерален ред, то истинските 
научни институти не биха възвърнали инвестициите които им дават 
възможност да останат на пазара и да предлагат иновационни услуги с 
качество. 
           
3. Влияние на дефектите на институционалната среда за 

функциониране на частните научни институти в България върху 

пазарния ред 

Изследването ще се съсредоточи върху въпроса, възможно ли е частни 
лица да създадат „институт“ под формата на Търговско дружество или 
Неправителствена организация (НПО), който не е създаден по реда на Закона 
за висшето образование, не представлява звено на висше учебно заведение, 
неговият състав не е от лица с научни степени и т.н. 

При справка с Търговския регистър към Министерство на правосъдието 
се оказва, че това се случва [9]. „Институтите“ регистрирани под формата на 
търговско дружество без никаква връзка с висши училища са над 530. 

Те са регистрирани единствено по Общия ред за регистриране на 
търговско дружество който е установен в Търговския закон [10]. Това 
означава, че основната им дейност е извършването на всякакви търговски 
сделки по занятие, а не научна и изследователска дейност. Когато ги 
регистрира съдебния орган изобщо не ги проверява за съответствие със Закона 
за висшето образование нито дали имат научен капацитет. 

Например: Институт за енергетика и инфраструктура, регистриран като 
акционерно дружество от пет частни лица, който в предмета си на дейност е 
записал изследване в областта на енергетиката, но пък и всичко друго 
незабранено от закона.  

Този институт печели редица обществени поръчки за големи суми пред 
няколко държавни ведомства. В същото време името му е много близко до 
държавния Институт по електрохимия и енергийни системи към Българска 
академия на науките (БАН), който се състои от научни работници с научни 
степени, има сериозен научен капацитет и в същото време е недофинансиран. 

За възложителите-министерства, щом регистрацията на търговско 
дружество-изпълнител включва в името„институт“, то вероятно се приема по 
аналогия на установените специфични изисквания на Закона за висшето 
образование, че търговското дружество, което се е самокръстило „институт“ 
има научен капацитет и научни възможности. 



 

Това води до наличие на пазарно изкривяване, създаващо нелоялна 
конкуренция поради дефекти на институционалната среда. 

От една страна институционалната среда в своята структура изглежда 
рестриктивна и кодифицираща, което цели да създава сигурност на 
контрагентите всъпващи в сделки с „институт“, гарантираща неговия научен 
капацитет. От друга страна институционалната среда видно от Търговския 
регистър реално допуска под наименованието „институт“ и всякакви 
търговски дружества, които според Търговския закон могат да бъдат учредени 
или да наемат хора с основно образование и под формата на изпълнение на 
„всичко незабранено от закона“ да се занимават основно с продажба на 
алкохол и цигари например. 

Според Закона за насърчаване на научните изследвания, "Научна 
организация е юридическо лице, което извършва научни изследвания в 
съответствие с действащото законодателство” [11]. А институтите според 
Закона за висшето образование цитиран по-горе са точно такива организации. 

Доколкото търговските дружества-самокръстили се „институт“ не 
получават финансиране по Закона за насърчаване на научните изследвания 
заради строгите му изисквания, то те конкурирайки с името си научните 
институти регистрирани по Закона за висшето образование печелят 
обществени поръчки пред държавни ведомства и се квлючват в усвояването на 
Фондовете на ЕС по оперативните програми управлявани също от държавни 
ведомства. 

Например, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ предвижда 
като бенефициенти-„научни институти“ [12]. В същото време за програмата 
няма дефиниция на това какво е „научен институт“, докато в Търговския 
регистър фигурират 530 фирми които са сложили в наименованието си 
„институт“ по нещо, като в същото време немалка част от тях се състоят от 2-
3 човека вкл. и със средно образование. 

В Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 прави впечатление, че 
докато на стр. 39 в приоритетната ос свързана с водите като бенефициент са 
посочени конкретно „институтите към БАН“, то на стр. 67 и 68 в 
приоритетната ос свързана с биоразнообразие, като бенефициент са 
дефинирани най-общо „научни институти“. Без наличието на дефиниция в 
програмата излиза, че всяко НПО или фирма в чието наименование и 
дружествен устав фигурира „институт“ на формално основание може да 
кандидатства за бенефициент, защото има два успоредни нормативни реда за 
регистриране на „институт“, като и двата формално са законни в момента. 

Много по-сигурен подход са избрали в Оперативна програма „Добро 
управление 2014-2020“ [13]. Там се конкретизират и описват институтите 
които са бенефициенти на програмата, по начин - който не допуска търговски 
дружества самоназовали се „институт“, но без научен капацитет, да бъдат 
бенефициенти по оперативната програма. 

 



 

В резултат на гореизложеното възникват въпросите: 
- защитени ли са публичните средства разходвани по обществени поръчки 

от илюзорната представа, че задачите ще бъдат изпълнени от 
компетентен „научен институт“ или би могло обществената поръчка да 
бъде спечелена от НПО или фирма която се е самоназовала институт, без 
да има никакъв научен капацитет; 

- защитени ли са средствата на ЕС по еврофондовете за България, 
предвидени в оперативни програми които не са дефинирали ясно какво 
значи бенефициенти-„научни институти“ и може ли под това да се 
разбира НПО или фирма учредена и вписана в Търговския регистър от 
лица със средно образование например; 

- на последно място остава въпросът за това дали такива „институти“ 
когато предлагат различни обучителни курсове не подвеждат гражданите 
със своето наименование, също и техните работодатели. 
 

4. Заключение 

Целта която беше поставена в началото на настоящото изследване беше 
идентифициране на причините водещи до незадоволително ниво на работа на 
частните научни институти в България. 

В резултат на извършването му се оказа, че те са свързани най-вече с 
неправилната инстуционална структура на средата в която развиват дейността 
си частните научни институти в България. 

От една страна съществува кодифицираща нормативна уредба свързана 
със Закона за висшето образование която поставя високи изисквания за 
регистрирането и дейността на научните институти като ги обвързва с 
наличието на реален научен капацитет. От друга страна излиза, че съдебната 
система регистрира „институти“ по общия ред на Търговския закон и Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, като е възможно по този ред 
„институт“ да регистрират дори лица без никакво образование. 

Видно от Търговския регистър към Министерство на правосъдието 
съществуват над 530 „института“-фирми и НПО регистрирани без да са 
спазени изискванията на Закона за висшето образование. 

Тук следва да се отбележи, че Закона за висшето образование не изключва 
„Частните научни институти“, дори напротив-той не прави разлика между 
частни и държавни научни институти. Стига института да е свързан с висше 
училище, както самото училище-така и самия институт могат да бъдат на 100% 
частни стига да отговарят на изискванията за научен капацитет. 

В резултат на съществуващите дефекти в институционалната 
(нормативна) среда се създава заплаха за пазарния ред от нелоялна 
конкуренция на „институти“-НПО и фирми без научен капацитет спрямо 
„институти“ с научен капацитет свързани с висши училища. 



 

Това създава несигурност в търговския оборот и увеличава 
транзакционните разходи със степента на риска от некачествено (ненаучно) 
изпълнение на сключваните договори. 

Транзакционните разходи биха се увеличили и с нивото на 
сертифицирана недопустимост на средствата на ЕС разходвани по опретавини 
програми които допускат такива „институти“ за бенефициенти, а после 
обществото поема разходите за обявената недопустимост от страна на ЕК. 

Транзакционните разходи се увеличават и с нивото на недофинансиране 
на истинските научни институти, които са част от висши училища или БАН и 
трябва отговарят на строги научни изисквания, а в същото време не получават 
обществени поръчки от държавни ведомства, които предпочитат да ги дават 
на НПО или фирми които са се самонаименовали „институти“. 

Транзакционните разходи се увеличават и с нивото на подвеждащо 
(некачествено) изпълнение на различните обучителни курсове предлагани от 
такива „институти“-НПО или фирми, спрямо които гражданите си мислят 
погрешно, че имат научен капацитет или са свързани с висши училища. 

Транзакционните разходи се увеличават и с възможността на 
институтите-фирми и НПО да извършват всяка незабранена от закона дейност-
примерно да продават цигари и алкохол или пък дрехи втора употреба на 
пазара. Това накърнява имиджа на истинските научни институти в обществото 
и води до неблагоприятни за тях последици. Например намаляване на 
даренията за тях от частни лица или пък насочването към научни институти от 
други държави на частните лица които имат нужда от техните услуги. 

Като препоръка за отстраняване на съществуващите дефекти на 
институционалната среда за функциониране на частните научни институти в 
България, настоящото изследване може да представи следните: 

- Спазване на рестрикцията установена на специален към общ 
норммативен ред при регистрация на фирми и НПО които са решили да 
се наименоват „институт“. Закона за висшето образование е специален и 
рестриктивен към общия ред на Търговския закон и Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел. Уредбата на Закона за висшето 
образование е и кодификационна спрямо научните институти и изключва 
прилагането на общия ред на Търговския закон и Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел; 

- Извършване на пререгистриране на всички 530 фирми (търговски 
дружества) и НПО които са включили в наименованието си „институт“ и 
не са свързани с висши учебни заведения, така както изисква единствено 
приложимия Закон за висшето образование. 
Научните институти изпълняват важна обществена функция в период на 

продължаваща икономическа трансформация при която българската 
икономика се стреми да премине от продукция с ниска добавена стойност към 
наукоемка и иновационна с цел постигане на интелигентен икономически 
растеж. Това е и основна цел на всички европейски държави съдържаща се в 



 

цитираната в началото на изследването стратегия „Европа 2020“. С 
акцентиране единствено върху добивната и преработващата промишленост и 
при допускане на дефекти на институционалната среда за функциониране на 
научните институти, България не би постигнала интелигентен икономически 
растеж. 

Намаляването на транзакционните разходи е важно не само от гледна 
точка на рационализирането на имуществените права на икономическите 
атенти, но и от гледна точка на ефективност на публичните контракти и 
отстраняването на пазарните деформации. Ето защо настоящата публикация 
идентифицира проблемни аспекти в институционалната структура на бизнес 
средата които могат да бъдат предмет на надграждащо бъдещо иконометрично 
изследване което да ги специфицира. 

Без интелигентен икономически растеж българската икономика ще бъде 
все по-изоставаща в един европейски и глобален икономически модел на 
иновации създавани от научни институти и развойни центрове. 
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Abstract.  Recently, more companies with activity in agricultural production , seize the 
opportunity to aquisite  fixed assets, required for their activity, with financing from the 
National Agricultural Fund . Accounting for this co-financing ,however, can be done in 
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1. Въведение 

       В организациите с основна дейност - производство на земеделска 
продукция, случаите на придобиване на дълготрайни активи чрез частично 
финансиране със средства от Държавен фонд (ДФ) „Земеделие“ особено 
зачестиха през последните години. За да се възползват от тази благоприятна 
възможност, организациите трябва да отговорят на няколко условия, които 
най-общо се свеждат до доказване на следните обстоятелства: потребност от 
тези средства, проектна готовност за усвояване на средствата по заявеното 
предназначение, възможност за осигуряване на собствени средства. След 
получаването на паричните ресурси, организациите трябва да отчетат тяхното 
разходване по предвидените в условията предназначения. В резултат на това 
възникват много въпроси, породени от специфичността на финансиране и 
счетоводното отчитане на придобиването на гореспоменатите активи.  
 
 
 



 

2. Счетоводно отчитане на финансиранията от ДФ „Земеделие“   
        От счетоводна гледна точка, в зависимост от избрания стандарт, се 
прилагат два основни подхода на отчитане – брутен и нетен. Така, ако 
организацията прилага  МСФО, може да се избере един от двата подхода, но 
ако прилага НСФОМСП – може да се ползва само брутния подход. 
        Активите се оценяват и записват при тяхното придобиване или 
възникване, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. 
Организациите, които са избрали да прилагат НСФОМСП могат да отчитат 
транзакциите по проекти и финансиранията по реда на счетоводен стандарт 20 
– Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена 
помощ. Като правителствена помощ се счита всяко действие от страна на 
правителството, чрез което се предоставя икономическа изгода за конкретно 
предприятие или за група предприятия, отговарящи на определени критерии. 
А определението, което стандартът дава за правителство е  - всеки държавен 
орган, институция, служба или други подобни органи на местно, национално 
или международно равнище.  
        Начинът на отчитане и признаване на средствата, получени като 
правителствена помощ е в зависимост от това дали са предназначени за 
придобиване на дълготрайни материали активи и/или за краткотрайни активи.  
        Съгласно т. 3.2. от същия стандарт правителствените дарения се отчитат 
като финансиране. Ако даренията са свързани с амортизируеми активи, в т.ч. 
дълготрайни материални  /ДМА/ и дълготрайни нематериални  /ДНМА/, то 
финансирането се признава като приход за текущия период, пропорционално 
на начислените за съответния период амортизации на актива, придобит от 
дарението.  Когато даренията са относно придобиването на неамортизируем 
дълготраен актив  или краткотраен актив, финансирането се признава като 
приход през периодите, през които са отразени разходите за изпълнение на 
условията по дарението.  
        При брутния подход, амортизируемият актив се признава по пълната си 
стойност, а финансирането се отчита като Приходи за бъдещи 
периоди/Финансирания. Признават се пропорционално текущи приходи от 
финансиране за периода на амортизиране на актива, като се спазват 
разпоредбите на счетоводния стандарт. 
        При нетния подход, активът се признава по реалната стойност на 
разноските по придобиването му, без да се взема под внимание 
финансирането. По такъв начин се отчитат по-ниски амортизационни  разходи, 
но не се отчитат съответно и приходи от финансиране. Крайният ефект върху 
общия финансов резултат от прилагането на двата подхода е идентичен на 
брутния подход.  
        В МСС 20-Счетоводно отчитане на правителствени дарения и 
оповестяване на правителствена помощ е определено, че счетоводното 
отчитане на правителствените дарения зависи от формата, в която се 
получават. В т. 24 от МСС 20 е посочено, че правителствени дарения, свързани 



 

с активи се посочват в счетоводния баланс чрез представяне на дарението като 
приходи за бъдещи периоди  или като се намали дарението до достигане на 
балансовата стойност на актив. Използването на МСС 20 позволява приходите 
да бъдат признати чрез намаляване на амортизационните разходи за 
придобитите активи в бъдеще.  
        Бизнес организациите, ползващи средства от европейски фондове и/или 
ДФ „Земеделие“ сами трябва да преценят кой подход да приложат, съгласно 
спецификата на условията, относно придобитите с такъв тип финансиране 
активи. 
 
3. Данъчни ефекти от придобиване на дълготрайни активи, 

финансирани със средства от ДФ „Земеделие“ 
       При придобиване на амортизируем актив с финансиране, нормите на 
Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ определят, че данъчната 
амортизируема стойност, с която актива следва да се заведе в данъчния 
амортизационен план /ДАПл/, е неговата историческа цена - цената на 
придобиване, намалена със стойността на финансирането, т.е. активи, 
придобити с финансиране, се завеждат  в  ДАПл по нетна стойност. 
Ще дадем следния пример – организация закупува амортизируем дълготраен 
материален актив на стойност 100, финансиран с 60% собствени средства и 
40% финансиране. Това е и най-често срещания процент на финансиране от 
ДФ „Земеделие“ в практиката. Счетоводната амортизационна норма е 10 %,  
период на ползване на актива – 10 години.  
       В счетоводния амортизационен план /САПл/, активът ще бъде заведен с 
пълнта си стойност - 100, но за данъчни цели по ЗКПО, активът се води в 
данъчния амортизационен план с амортизируема стойност 60, т.е. намалена 
със стойността на финансирането, независимо от прилагания счетоводен  
подход. Тук ЗКПО е напълно неутрален и на предприятията ще се признава 
винаги един и същи размер на данъчни разходи. 
 

При Брутния подход  се наблюдава следния ефект: 
 
- Отчитане на разходите за амортизации  

Дебит сметка 602 Разходи за амортизация        10 
 Кредит сметка 240 Амортизация  на ДМА         10 
 

        Това са счетоводните разходи за амортизация на придобития актив. 
Съответно данъчните разходи за амортизация на същия актив за същия период 
ще са в размер – 6.  
 Признаване на приходи за финансиране  

Дебит сметка 751Финансиране за ДА        4 
 Кредит сметка 706 Приходи от финансирания       4  
 



 

     Съгласно разпоредбите на СС-20 и ЗКПО , финансирането се признава като 
текущ приход , пропорционално за периода на амортизиране на актива. Тоест 
при срок на ползване 10 години, и 40% финансиране от стойност на 
придобития актив 100, като текущ приход се отразява именно 4. 

 
     При Нетния подход отчитането на разходите за амортизация ще е със 
следната стойност:  
 
  Дебит сметка 602 Разходи за амортизация         6  
      Кредит сметка 240 Амортизация на ДМА              6  
 
Това е така,  защото при този подход, активът се завежда в САПл по реалната 
стойност, която предприятието плаща за него, без съучастието-финансиране. 
Затова по-горе обяснихме, че при този подход се отчитат по-ниски счетоводни 
разходи за амортизация, но и не се отчитат приходи от финансиране.  
 
      Ако организацията прилага брутния подход, в годишната данъчна 
декларация в частта, засягаща преобразуванията, следва да се намали 
счетоводния финансов резултат със стойността на отчетения приход от 
финансирания. Това е записано в разпоредбата на чл. 68 от ЗКПО, че 
счетоводните приходи и разходи, отчетени по повод дарение, с което е 
намалена историческата цена на данъчната амортизируема стойност на актива, 
не се признават за данъчни цели, т.е. с отчетените счетоводни приходи от 
финансиране се намалява счетоводния финансов резултат. Що се отнася до 
амортизационните разходи, при тях няма промяна в преобразуването. 
Счетоводните разходи са в увеличение на счетоводния финансов резултат, а 
данъчните разходи за амортизация в намаления на счетоводния финансов 
резултат. 
    
4.  Прилагане на брутния подход в организация  - регистриран 

земеделски производител на трайни насаждения - ягодоплодни 

      Организацията е Агрофарм ООД, регистрирана в Търговския регистър, 
представлявана от двама съдружника заедно и поотделно. Основната дейност 
на фирмата е производство на трайни насаждения-ягодоплодни, земеделски 
култури, търговия с плодове, зеленчуци и други хранителни продукти. 

 

      Към 31.12.2015 г. в предприятието има назначено лице на трудов договор 
– един служител на длъжност „Агроном“. По време на усилената сезонна 
работа при ягодобрането, в дружеството са били назначени работници на 
граждански договори, а впоследствие и на трудови договори по чл.114а от КТ, 
поради временната необходимост за подпомагане дейността по 
ягодосъбирането.  



 

     Финансовият отчет се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за 
счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и 
средни предприятия. 
     Дълготрайните материални активи се заприхождават при тяхното 
придобиване по цена на придобиване, която включва покупната цена 
/включително митата и невъзстановимите данъци/ и всички преки разходи, 
необходими за привеждане на актива в подходящ за ползване вид. 
След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен 
материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените 
амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка.  Прагът на 
същественост е определен на 700 лева.   
     Дълготрайните материални активи се отчитат в сметките от група 20 на 
индивидуалния сметкоплан като аналитичното отчитане се организира по 
видове дълготрайни активи и местонахождение. 
 
     Към 31.12.2015 година дружеството притежава следните ДМА  по 
балансова стойност : 
 

1. Земи, в т.ч. подобрения върху наети земеделски земи и 
изградени конструкции – 38 хил.лв. 

2. Сгради  – 1 хил.лв. 
3. Машини, производствено оборудване и апаратура – 31 хил.лв. 
4. Съоръжения и други /в тази група са посочени придобити 

МПС и трайни насаждения-ягодоплодни/  -  115 хил.лв. 
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане – 66 

хил.лв. 
 
     Дружеството има сключени договори за наем на земеделски и други земи с 
община Берковица, във връзка с осъществяването на основната му дейност.  
 
     Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ 
месеца, в който активът е изведен от употреба, независимо от причината на 
извеждането. 
     Начислената амортизация се отчита като разход и като коректив за срока на 
използване на актива.  Част от отчетените разходи за амортизация през 2015 г. 
са включени в себестойността на произведената продукция – ягоди, като 
разпределението на общопроизводствените разходи е извършено на база заета 
земеделска площ със съответната земеделска култура, а не на база – 
произведена продукция, т. е. през съответната календарна година дружеството 
има завършено производство само от трайните насаждения -ягоди, тоест към 
31.12.2015 г. няма отчетена продукция от земеделските култури - лимец и 
годжи бери. 
 



 

     За 2015 г. предприятието прилага линеен метод на амортизация на ДМА.  
 
     Предприятието прилага следните норми на годишна амортизация:: 
 

 сгради – 4%; 
 съоръжения и машини – 30% ; 
 компютри, компютърни компоненти, мобилни 

телефони - 50%; 
 транспортни средства – 25%; 
 други ДМА - 15%. 

 
     Към 31.12.2015 година дружеството е начислило амортизации в размер на 
23 хил. лв. В данъчния амортизационен план, придобитите амортизируеми 
активи с финансиране от ДФ Земеделие /40%/ са заведени по нетна стойност.  
 
     От приложените амортизационни планове – счетоводен амортизационен 
план САПл-виж табл.1 и данъчен амортизационен план ДАПл-виж табл.2, се 
вижда разликата в амортизационните отчисления за 2015 година. Ясно и 
подробно са посочени  стойностите, по които активите са заведени съответно 
в САПл и в ДАПл като са спазени разпоредбите на ЗКПО и  СС – 20. Посочена 
е  нетната стойност на дълготрайните амортизируеми активи, с която те са 
заведени в ДАПл. Докато счетоводният разход за амортизация е 21 970,50 лв. 
общо, то данъчно-признатия размер на разходите за амортизация е 13 182,30 
лв.  
     Тоест за данъчни цели, признатия разход за амортизация е много по-нисък 
и се базира на стойността на придобиване на дълготрайния актив от 
предприятието само със собствени средства, като се изключва 
съфинансирането. По този начин се спазват основните принципи на 
счетоводството за достоверност на информацията, всеобхватност и 
коректност, така че контрагентите на дружеството, а също и неговите 
акционери, могат да придобият вярна и точа представа за неговото финансово 
състояние. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 

 
 
 

Таблица 2 

 
                                                                                                                                               

     В Годишната данъчна декларация на фирмата за 2015 година, 
счетоводният финансов резултат е преобразуван с 21 970,50 лв. в частта  
„Увеличения“ и с 13 182,30 лв. в частта „Намаления“. В справката за 
преобразувания, също така в частта на „Намаления“-та е посочена и 
пропорционалната част от финансирането, отчетено като текущ приход. 
 

 

№ І. АКТИВИ-придобити с финансиране КАТЕГОР
ИЯ

ДАТА НА 
ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦ

ИЯ

СТОЙНОСТ НА 
ПРИДОБИВАНЕ

СТОЙНОСТ НА 
ЗАВЕЖДАНЕ В САмПл

АМОРТИЗ
АЦИОННА 

НОРМА

СЧЕТОВОДЕН 
РАЗХОД ЗА 

АМОРТИЗАЦИЯ

1 Поливна система ІІ 1.10.2013 36 101,04 36 101,04 30% 10 830,31
2 Продълбочител модел RPM3 ІІ 1.9.2013 3 481,00 3 481,00 30% 1 044,30
3 Роторна фреза URT168HF ІІ 1.9.2013 3 566,67 3 566,67 30% 1 070,00
4 Преместваема гаражна клетка VІІ 1.9.2014 1 586,67 1 586,67 15% 238,00
5 Съоръжение за защита-лека ограда VІІ 1.9.2014 47 000,00 47 000,00 15% 7 050,00
6 Капкова поливна система 2-ри етап ІІ 1.9.2015 9 938,83 9 938,83 30% 993,88
7 Капкова поливна система 3-ти етап ІІ 1.9.2015 7 440,00 7 440,00 30% 744,00

109 114,21 109 114,21 - 21 970,50

АГРОФАРМ ООД

СЧЕТОВОДЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН - 2015 година

ОБЩО І:

№ І. АКТИВИ-придобити с 
финансиране

КАТЕ
ГОР
ИЯ

ДАТА НА 
ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦ

ИЯ

СТОЙНОСТ 
НА 

ПРИДОБИВ
АНЕ

СТОЙНОСТ НА 
ЗАВЕЖДАНЕ В ДАМПл 

/нетна стойност-само 60% 
от стойността на актива/

АМОРТ
ИЗАЦИО

ННА 
НОРМА

ДАНЪЧЕН 
РАЗХОД ЗА 
АМОРТИЗА

ЦИЯ

1 Поливна система ІІ 1.10.2013 36 101,04 21 660,62 30% 6 498,19

2 Продълбочител модел RPM3 ІІ 1.9.2013 3 481,00 2 088,60 30% 626,58

3 Роторна фреза URT168HF ІІ 1.9.2013 3 566,67 2 140,00 30% 642,00

4 Преместваема гаражна клетка VІІ 1.9.2014 1 586,67 952,00 15% 142,80

5 Съоръжение за защита-лека ограда VІІ 1.9.2014 47 000,00 28 200,00 15% 4 230,00

6 Капкова поливна система 2-ри етап ІІ 1.9.2015 9 938,83 5 963,30 30% 596,33

7 Капкова поливна система 3-ти етап ІІ 1.9.2015 7 440,00 4 464,00 30% 446,40

109 114,21 65 468,53 - 13 182,30ОБЩО І:

АГРОФАРМ ООД

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН - 2015 година



 

5. Заключение 

И двата метода на отчитане на активи, придобити с финансиране от ДФ 
„Земеделие“ са допустими и могат да бъдат прилагани от организациите. 
Важно е да бъдат спазени съответните законодателни правила, защото в 
обратния случай това би довело до неточен финансов резултат и неправилно 
данъчно облагане на организацията, свързано с парични загуби. Брутният 
подход е по-ясен и информативен. При него достоверно се показва 
първоначалната стойност и амортизируемата стойност на придобития  чрез 
смесено финансиране актив, не се намаляват и изкуствено амортизационните 
разходи. Така че, от гледна точка на спазването на основните счетоводни 
принципи, считаме, че е препоръчително именно неговото ползване. 
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Abstract. Sales staff remuneration system is one of the basic tools to increase income of a 
company. Approaches to remuneration systems are very variable and depend on business 
specific and branch the company is operating in. Determining the appropriate system is crucial 
for motivation of sales staff, as well as profit assurance.  The issue is a complex, difficult and 
time consuming process for the majority of company as targets and interests between sales 
staff and owners of the company differ. The aim of this paper is to present an approach to 
determining the optimal remunerations system for sales staff by sharing experience in the 
development and implementation of it for a start-up Latvian company, which operates in 
uncertainty conditions.  
Keywords: sales staff, remuneration system, conditions of uncertainty.   
 

1. Introduction  

The appropriate remuneration system for sales staff is one of the basic tools to 
increase profitability of a company.  If company is operating under uncertainty 
conditions it might become a multidimensional problem to solve which is caused by 
the crucial difference between the targets of companies’ and their sales staff. It can 
cost around 40 per cent of gross income to run an office and determining the 
commission that is suitable for sales staff.  Between 31 and 40 per cent of sales is 
spent on salaries [1]. There are many guidelines, regulations and standards related 
to fix salary and the amount of incentive pays for sales staff, but their applicability 
in the conditions of uncertainty is limited, risky or demotivating. The nature of sales 
means that remuneration system has traditionally been more results driven for sales 
staff than for other types of employees [2].  Meanwhile researches show that 50% of 
sales staff are not satisfied by their income. In some specific branches like estate 
industry their share from total staff might achieve 43% in average. Demotivation 
negatively impacts the level of sales representatives’ turnover in  company.  Three 
years after registering, less than 50% of sales representatives may still be working 
in the industry [1]. According to a September 2008 survey conducted by Deloitte 
only 41% of business owners are satisfied with their sales compensation plans, and 
fewer than half say the plans do enough to encourage the right selling behaviour [3].  

Determining the appropriate remuneration system is crucial for motivation of 
sales staff, as well as profit assurance.  This issue is complex, difficult and a time 



 

consuming process for most companies due to targets and interests between sales 
staff and stakeholders of the company differ. 

The aim of this paper is to present the approach to determining the optimal 
remuneration system for sales staff by sharing experience in the development and 
implementation of it in a start-up Latvian company, which is operating in conditions 
of uncertainty.  

 
2. Insights into existing remuneration systems for sales staff 

The remuneration system for sales staff usually consist of two basic elements: 
salary and incentive pays. Salary is a fixed payment independent of current 
salesperson performance. Incentive pays are applied in the form of a commission or 
bonus. Commission is a percentage of some outcome measure; commonly, as a 
percentage of sales revenue or of profit or gross margin generated by the salesperson. 
Bonus pay is typically awarded as a lump sum and is contingent on reaching a goal 
set by management over some time horizon (e.g. monthly, quarterly, yearly), such 
as selling more than a pre-specified quota amount or reaching sales goals for a 
particular product. Team selling awards supposes either commission or bonus based 
on sales by a team of multiple salespersons [3].  

There are 3 types of sales staff remuneration systems: 1) straight commission, 
2) straight salary, 3) salary plus additional incentive. Under “straight commission” 
compensation arrangements, the salesperson receives a previously agreed-upon 
percentage of the selling price. The size of the percentage of the commission may 
vary from product to product. Business experts estimate that fewer than 15 per cent 
of firms apply a straight commission basis, although the majority of those companies 
that do choose this method of compensation indicate satisfaction with it.  The 
remuneration system “straight salary” is based on eliminating employees' incentives.  
It is a fixed payment independent of current performance of sales person. “Salary 
plus additional incentives” is the most common one applied for compensation of 
sales force [4]. That system is applied by 66% per cent of companies which assume 
incentives linked to performance of salesperson stimulates his outcomes [5, 6].  

The risks and advantages companies from applying the additional incentives are 
presented in the Table 1.  

Table 1. Risks and advantages of additional incentives 
 

Type of Incentive Risks   Advantages 
commission paid on sales 
(payment of X per cent of 
sales) 

 complexity of identification  and selection process 
of the most appropriate commission rates  

 strong focus on economic self-interests of 
salesperson and conflict of interests between  him 
and company  

 limited motivation opportunities   
 impossibility to identify valid commission rates in 

cases of uncertainty, when historical data 
regarding sales, costs and profit are not available 
and future prognosis have low probability,  

 simple and clear for 
understanding by  
sales staff  

 easy and low time 
consuming 
calculation of 
commission 
volume for 
payment  



 

 high risk of losses in case sales force focuses on  
selling of low margin products, which can cause 
risk of non-covering total costs and expenses. 

 impossibility to set the focus on selling the 
highest-margin product  

commission paid on 
gross margin (payment 
of X per cent of gross 
margin) 

 complexity of the identification  and selection 
process of most appropriate commission rates  

 limited motivation opportunities   
 impossibility to identify valid commission rates in 

cases of uncertainty, when historical data 
regarding indirect costs are not available and 
future prognosis have low probability 

 simple and clear for 
understanding by  
sales staff  

 easy and low time 
consuming 
calculation of 
commission 
volume for 
payment  

 focus on selling 
highest margin 
product that 
minimize the risks 
of losses 

Bonus paid individually 
for performance over 
quota, lump-sum 
payment for sales over 
minimum quota amount 
or bonus paid from fixed 
pool 

 

 complexity of identification the appropriate 
volume of bonus  in cases of uncertainty, when 
historical data regarding indirect costs are not 
available and future prognosis of earnings and  
costs and expenses have low probability  

 

 motivation for self-
development  

 easier to identify 
the most 
appropriate amount 
of bonus if the 
expected net 
earnings are easy to 
be prognoses 

 easy for setting 
sales priorities 

 minimal risks of 
getting losses due 
to inappropriate 
incentive payments 
due to fixed size of 
maximal bonus 

Team Selling Award 
(Bonus or Commission) 

 complexity of identification  and selection process 
of the most appropriate commission rates  

 limitation in efficient applicability for unstable 
teams with different levels of capacities of 
salespersons 

 increase of team 
effort 

 
 

[created by author] 
 

The efficient applicability of standard types of incentives is very limited in the 
conditions of uncertainty when company doesn’t has access to historical data 
regarding sales, direct and indirect costs, or has limited information awareness 
regarding market, as well as unforeseeable changes in the future. That fact is crucial 
for companies, which launches innovative products or has start-up projects.  

Identifying the most appropriate fixed payment amount and incentive pays 
type, their volume and proportion becomes an issue for that type of companies in 
uncertainty conditions. Researches show that the more uncertain companies’ sales 
cycle is, the more a salesperson’s pay should be based on a fixed salary; the less 



 

uncertain the cycle, the more pay should depend on commission [7], although that is 
impossible for start-up or innovative companies which need fast sales growth to 
support coming business activities. Under uncertainty conditions a start-up or 
innovative company has to implement remuneration system for sales force, which 
consider minimal financial risks and fast market growth.  
 

3.  Approach to optimal remuneration system for sales staff in uncertainty 

conditions 

The author of the paper suggests the approach to optimal remuneration system 
for sales force must take into account monthly financial results to eliminate the risks 
of financial losses due to unreasonable high employee costs, and also considers: 
1.  motivation of salesperson to sell high prioritized products; 
2.  motivation of salesperson to engage high prioritized clients;  
3. motivation of salesperson to promote the product or services company provides;  
4. motivation of salesperson to attract new clients and increase personal portfolio 

of clients;  
5. motivation of salesperson to work in a team and to contribute indirectly into 

development of general portfolio of company;  
6. minimization of attrition rate.  

The algorithm of the above suggested approach consists of the stages 
presented in the flowchart below: 



 

 
 
 

 

 
 

 
Fig.1. The algorithm for implementation of optimal remuneration system 

 for companies which are operating in the conditions of uncertainty 
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The optimal remuneration system supposes the incentives calculated by 

formula 1: 
      

C
j

max <C
j
, C

j
 

                          C
j

opt =      (1) 
                                C

j
<C

j

max  , C
j

max

j
   

  
 
where: 
C
j

opt  - optimal volume of incentives payable to salesperson j, j=[1, n];   
C
j  -   volume of incentives  earned by salesperson j, taking into account financial 

          outcomes of his  activities, j=[1, n];  
C
j

max

j  - maximal volume of incentives  receivable by salesperson j, taking into  
           account overall financial results of the company’s activities, j=[1, n].  
 

The volume of incentives (Cj) earned by specific sales person (j) is identified 
taking into account gross profit (GPi

j), he generates from selling specific product or 
providing specific services (i),  volume of indirect costs distributed to this specific 
customer and related to this salesperson (VCi

j),  the distribution rate  of net earnings 
(NES

i

CS
i ) by customer categories (i) taking into account the requirement to share of 

deals (CSi) with that customer into total number of deals completed by specific sales 
person (formula 2):   
 

C
j
= ((GP

j

i

i

k

å -VC
j

i ) *NES
i

CS
i
j
i ) ,    (2) 

 
where: 
i- customer,  i=[1, k]; 

j – salesperson, j=[1, n]; 

CSj
i -  requirement to share of deals with customer i into total number of deals 

completed by sales person j, CS=[0,1]; 
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NES
i

CS
i  - the distribution rate  of net earnings by customer categories (i) taking into 

account the requirement to share of deals (CSi) with  customer (i) into total number 
of deals completed by sales person j, NES=[0,1]; 

GP
j

i  - gross margin generated by sales person j from deals with customer i, EUR;  

VC
j

i  - indirect costs distributed to customer i  related to salesperson j, EUR;  
 

Maximal volume of incentives receivable (Cmax
j) by salesperson j, taking into 

account overall financial results of the company’s activities are calculated using the 
formula 3: 

 

C
j

max
=

(GP
t
-VC

t
) *NES

t

sf

n ,       (3) 
GP

t  - total volume of gross profit of company received in accounting period, EUR;  
VC

t
 - total volume of indirect costs occurred in accounting period, EUR;  

NES
t

sf - share of net earning which can be spent for remuneration  
             of sales staff [0, 1];  
 n – number of salespersons, [1, r]. 
 

The limitation of volume of incentives receivable by specific salespersons 
minimize the risks of financial losses.  
 

4.  Implementation of optimal remuneration system for sales staff in the 

conditions of uncertainty: case study from Latvia 

The author of the paper has applied suggested approach and implemented the 
optimal remuneration system in a Latvian wholesale trade company, which sells 
construction materials. The optimal remuneration system for sales force of this 
company supposes next specifications:  
1) customers of the company were categorized into 3 groups -  new customers 

(i=1) attracted directly by  salesperson j, existing customers (i=2), new 
customers  attracted indirectly by salesperson j, (i=3). 

2) There was one requirement to minimal share of deals (CSj
i) with the customer 

i into total number of deals completed by sales person j are: CSj
1=0.70.  

3) The distribution rates ( NES
i

CS
i ) of net earnings are: NES

1

CS
1
j

= 0.30; NES
2

CS
i
j

= 0 ;  
NES

3

CS
i
j

= 0.10 
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The results of efficiency analysis of developed optimal remuneration system in 
the current period compared against the beginning period of its implementation are 
presented in table 2.  

 

Table 2. Outcomes of optimal remuneration system 
Outcome  Improvement  

within half a year 
Growth rate of number of deals 89% 
Growth rate of net earnings 194% 
Growth rate of number of new customer 200% 
The suggested specifications of the remuneration system became key drivers to 

attract new customers and increase market share of company, as well as motivate 
sales people.  
 
4. Conclusions 

Determining the appropriate remuneration system for sales staff is complex, 
difficult and a time consuming process for most of companies operating under 
uncertainty conditions. Presented optimal remuneration system supposes the 
elimination of such risks as financial losses and demotivation of sales staff, while 
assuring a strong improvement in growth market share and increase of net earnings. 
The applicability of this approach is unlimited. It can be adopted to specific 
companies as well as to sales staff requirements. It doesn’t require strong software 
support and can be implemented by means of MS Excel, that makes it a fast, cost 
saving option and easy to implement tool.  
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1. Въведение 

В публикацията се анализира динамиката на младежката безработица в 

България, чрез основните показатели за младежка безработица, заетост и 

икономическа активност. Представени са причините и последствията от 

продължителната младежка безработица.  

 

2. Същност и основни понятия  

Националния статистически институт (НСИ) и Евростат считат за 

безработни всички лица на възраст 15-74 навършени години, които са без 

работа, но могат да работят и активно търсят такава възможност, което 

означава че не всички лица в дадена възрастова група влизат в обхвата на 

понятието „работна сила“. Лица, които статистиката не брои за част от 

работната сила и съответно не ги включва при изчисляването на младежката 

безработица са:  

 лицата, които се обучават в системата на училищното образование; 

 лицата, които следват редовно в университетите; 

 лицата, които са на неплатен стаж и не търсят активно работа; 

 лицата, които са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-

годишна възраст. 
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Заети лица  са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които 

през наблюдавания период  извършват работа за производство на стоки и 

услуги поне 1 час, за което получават работна заплата или друг доход. Не 

работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради отпуск, болест, 

бременност, раждане и отглеждане на малко дете, неблагоприятни 

климатични условия, стачка или други причини. Лицата, които са в неплатен 

отпуск по причини на работодателя, се считат за заети, ако 

продължителността на този отпуск е до три месеца. Включват се и лицата, 

работещи срещу заплащане в пари или в натура; лицата, които управляват 

собствено предприятие, фирма или стопанство, или извършват самостоятелно 

друга работа, за която получават доход; лицата, работещи без заплащане във 

фирми, предприятия, стопанства на родствени лица, членове на техните 

домакинства. 

Работната сила включва заетите и безработните лица. Работната сила или 

текущо икономически активното население са лицата на 15 и повече 

навършени години, които влагат или предлагат своя труд за производство на 

стоки и услуги.  

Текущо икономически неактивно население са лицата извън работната 

сила, т.е. лицата на 15 и повече  навършени години, които не са нито заети, 

нито безработни през наблюдавания период. В тази група се включват и 

лицата, които са в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 

Обезкуражени лица  са лицата на 15 и повече навършени години, които 

желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма 

да намерят. 

Основните средногодишни показатели за младежката безработица, 

заетостта и икономическата активност на населението на 15-24години, по 

статистически изследвания на Националния статистически институт [1], 

Статистическа служба на Европейския съюз (Евростат) [2] и Агенцията по 

заетостта на труда [3], за периода 2008-2014 година са обобщени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. Основни показатели за пазара на труда – младежи (15-24г.) 

Показател 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Безработни младежи 

15-24, хил. 

38,3 46,2 62,5 63,5 69,7 65,1 47,6 

Коеф. на безработица,  

% 

12,7 16,2 23,2 25,0 28,1 28,4 23,8 

Коеф. на младежка 

безработица (15-24) в 

ЕС, % 

15,6 19,9 20,9 21,4 22,9 23,5 22,2 

Заети младежи 15-24, 

хил. 

262,6 240,0 207,4 190,2 178,3 164,5 152,7 

Коеф. на заетост, % 26,3 24,8 22,2 22,1 21,9 21,2 20,7 

Работна сила (всичко 

15-24), хил. 

300,8 286,2 269,9 253,6 247,9 229,6 200,3 
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Коеф. на икон. 

Активност, % 

30,1 29,5 28,9 29,5 30,4 29,64 27,21 

Лица извън работна 

сила (15-24), хил. 

697,6 682,8 663,1 607,5 566,7 544,9 535,8 

Обезкуражени лица 

(15-24), хил. 

33,6 41,9 47,7 42,8 40,1 36,5 33,0 

Население във 

възрастова група (15-

24), общо, хил. 

998,4 969 933 861,1 814,6 774,5 736,1 

Лица, имащи 

готовност да започнат 

работа, но нетърсещи 

работа, хил. 

44,6 52,9 60,1 51,9 46,0 43,4 36,9 

Лица, имащи 

готовност да започнат 

работа, но нетърсещи, 

работа в % към раб. 

сила, хил.  

14,8 18,5 22,3 20,5 18,6 18,9 18,4 

Регистрирани 

безработни младежи 

до 24г. в бюрата по 

труда, бр. 

20291 24719 30168 29797 35839 35286 28745 

 

2.1. Младежка безработица 

Коефициентът на безработица сред младежите е най-често цитираният в 

теорията и в практиката измерител за устойчивото включване на младите 

хора на пазара на труда. Коефицинетът на младежка безработица (равнище на 

безработица) се изчислява като дял на безработните лица от работната сила. 

Изчислява се за различни възрастови групи - за лица на възраст 15-19 г., 15-

24 г., 19-24 г. и 15-29 г., като огромната част от анализите и политиките на 

европейско ниво стъпват върху данните за икономическата активност на 

населението на възраст от 15 до 24 години. Огромната част от лицата на тази 

възраст не влизат в обхвата на работната сила, спрямо която се изчислява 

коефициента на безработица.  

През 2008 броят на безработните младежи е 38,3хил. и техния брой 

следва тенденция на нарастване до 2012 г., когато достигат 69,7хил.. От 2013 

се наблюдава намаляване на безработните младежи. Намалението за 2013 

спрямо 2012 е с 4,6хил., а за 2014 спрямо 2013 с 17,5хил. Коефициентът на 

младежка безработица също нараства от 2008г (12,7%)  до 28,4% през 2013. 

През 2014 се наблюдава намаление на коефициента на младежка безработица 

с 4,6 процентни пункта. През третото тримесечие на 2015г. безработните 

младежи на възраст 15-24г. в страната са 37,7 хил., а коефициентът на 

безработица е 19,21%, като в сравнение с третото тримесечие на 2014г. броят 
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на безработните младежи е намалял с 9,5 хил., а коефициентът на мледежка 

безработица с 2,2 процентни пункта.  

Прегледът на данните (фиг.1) за последните осем години показва, че 

нивото на младежка безработица в България е под средното за ЕС през 2008 и 

2009, като с идването на кризата се покачва по-високо от средното за ЕС, 

тази динамика  на коефициента на младежка безработица следва отблизо 

цялостното състояние на пазара на труда в отделните страни членки. 

 

 
Фиг. 1. Коефициент на младежка безработица на лицата на възраст 15-24 г.  

в ЕС-28, България и  (2008-2015), % 

 

През 2014 г. годишният коефициент на младежка безработица (15-24 г.) в 

ЕС е 22,2, което представлява намаляване с 1,3 процентни пункта спрямо 

2013 г. когато е 23,5%, в сравнение с 22,9% за предходната 2012 г. и 15,6% 

през 2008 г. В отделните държави  това ниво през 2013 година се простира от 

58,3% в Гърция и 55,5% в Испания до 7,9% в Германия и 9,2% в Австрия 

(Фигура 2). Нивото на показателя за България през 2013 г. е 28,6%, което 

поставя страната ни на осмо място по този индикатор, с равнище, по-високо 

от средното за ЕС. През 2014 коефицентът за България намалява с 4,8 

процентни пункта и достига до  23,8%. През 2015г. нивото на младежка 

безработица в България е под средното за ЕС. Налице са някои положителни 

изменения на коефициента на младежка безработица (фиг.1), чиито средни 

стойности намаляват както в ЕС, така и в еврозоната. Състоянието на най-

лошо представящите се държави се е подобрило, н о  разликите в 

резултатите на държавите членки все още остават големи. В много държави 

членки, като Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Португалия, Кипър, 

Словакия, коефицента на младежка безработица остава по-висок от средния 

за ЕС, въпреки че повечето от тези държави са успели да подобрят 
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положението на младите хора, с изключение на Италия, където се 

забелязва значително отклонение с нарастване на дела на младежката 

безработица с 4,1 процентни пункта. Влошават своите начални равнища 

Нидерландия, Австрия, Финландия. 

 

 
Източник: Евростат (наблюдение на работната сила); изчисления на ГД 

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“; сортирани по нива през 

първата половина на 2014 г. 

Фиг. 2. Равнище на безработицата — 1-во полугодие на 2014 г., 1-те
 

полугодия на 

2012—2013 г. и 1-те полугодия на 2013—2014 г. по държава  

(възрастова група 15—24 години) 

 

Проблема с младежката безработица остава както в България, така и в 

страните членки на ЕС. Създаването на повече и по-добри работни места са 

основни приоритети на ЕС, заложени в редица стратегически документи на 

Европейската комисия (ЕК). Намаляването на безработицата и повишаването 

на заетостта сред младите хора  в средносрочен план се разглежда като 

основен фактор за посигането на целите заложени в стратегията Европа 2020. 

Създаването на качествени работни места и устойчивият икономически 

растеж  са основни приоритети и на Пакета за работни места, растеж и 

инвестиции на ЕК. В Националния план за действия (НПДЗ) 2015г. са 

включени действия в подкрепа на увеличаването на заетостта, повишаване на 

качеството на работната сила и намаляването на безработицата, особено сред 

младежите. 

В периода 2014–2020 г. по Оперативна програма "Развитие на човешките 

ресурси" (ОП РЧР) са предвидени повече средства за изпълняване на 

политиките за заетост и социално включване. Целевите средства за подкрепа 

на младите хора в оперативната програма са в размер на близо 307 млн. лв., 

от които 108 млн. лв. са от бюджета на ЕС по Инициативата за младежка 

заетост и близо 199 млн. лв. от Европейския социален фонд (ЕСФ).  

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014-2020“ (ОП НОИР) е насочена към развитие на образованието, науката и 

изследванията. В рамките на ОП НОИР ще се осъществяват научни 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5mers_L3LAhWBDywKHX6BBbEQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fophrd.government.bg%2F&usg=AFQjCNGY67ifubcTeGpoBjwfcLXm6fsibg&bvm=bv.116636494,d.bGg
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5mers_L3LAhWBDywKHX6BBbEQFggnMAE&url=http%3A%2F%2Fophrd.government.bg%2F&usg=AFQjCNGY67ifubcTeGpoBjwfcLXm6fsibg&bvm=bv.116636494,d.bGg
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изследвания и технологична модернизация на изследователската 

инфраструктура, ще се подпомага подобряването на качеството на 

училищното образование и на достъпа и качеството на висшето образование, 

развитие на ученето през целия живот и връзката на професионалното 

образование и обучение с пазара на труда, изграждане на благоприятна 

образователна среда. Ще се финансират схеми за кариерно консултиране, 

мерки за рано отпаднали от образованието младежи, стажове за ученици и 

студенти, мерки за докторанти и млади учени. За целия период средствата, 

предвидени за новата програма, са в размер на 1 млрд. и 370 млн. лв.  

През 2014 г. стартира европейска програма „Еразъм +”, чрез която се 

подпомага развитието на националната система за образование и обучение. 

През новия програмен период специален акцент на програмата е борбата с 

младежката безработица. Общият бюджет на програмата за периода 2014-

2020 г. е 14.7 млрд. евро за целия ЕС.  

През 2013 г. стартира и Европейска гаранция за младежта, която e нов 

подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади 

хора до 24 г. (включително) – независимо дали са регистрирани в службите 

по заетостта или не - получават в рамките на 4 месеца, след като са 

напуснали формалното образование или са останали без работа, качествено 

предложение за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение, 

съобразено с потребностите на младите хора. Страните от ЕС прилагат 

Европейската гаранция за младежта от 2014 г. чрез изпълнението на 

национални планове [4]. След поетапното въвеждане през 2014 г. на 

Гаранцията за младежта в България и старта на изпълнението ѝ посредством 

изпълнението на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция 

за младежта 2014 – 2020 г. (НПИЕГМ), изпълнението на младежката 

политика за заетост и обучение продължава и през 2015 г. 

 
2.2. Младежка заетост  

Коефициент на заетост  се изчислява като съотношението между броя на 

заетите младежи 15-24г. и населението на същата възраст. 

По данни на Националния статистически институт през третото 

тримесечие на 2015г. броят на заетите младежи на възраст 15-24 г. е 158,6 

хил, като спрямо третото тримесечие на 2015г общият брой на заетите 

младежи намалява с 15,3 хил.. Тази тревожна тенденция на намаляване на 

броя на заетите младежи на възраст 15-24г. се запазва  от 2008г. до 20014г.. 

Същата тенденция се наблюдава и при коефициента на заетост на 

населението на възраст 15-24г.. Коефициента на заетост за третото 

тримесечие на 2015 е 22,6%, като в сравнение с третото тримесечие на 2014 

(23,7% ) е намалял с 1,1процентни пункта.  

П рез 2014 г.  работната сила във възрастовата група 15-24 г. в 

България наброява 229,6 хиляди души и включва едва 29,64%  от лицата в 
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тази възрастова група, чиито брой през същата година е 774,5 хиляди души, 

за 2014 г работната сила в тази възрастова група е 200,3 хиляди души и 

включва 27,21% от лицата в тази възрастова група, чийто брой за 2014г. е 

736 ,1  хиляди души. При останалите възрастови групи този дял е много 

по-висок (фиг. 3). За сравнение, работната сила в следващата възрастова 

група (25-34 години) за 2013 г.  наброява 778,2 хиляди души и включва 

78,68% от лицата в тази възрастова група, чиито брой през 2013 г. е 989 

хиляди души, а за 2014 наброява 767,7 хиляди души и включва 78,30% от 

лицата в тази въъзрастова група (1076,7 хиляди души). Което означава, че 

всеки младеж, който търси активно работа, оказва много по-голямо влияние 

върху крайния коефициент на младежка безработица от лицата в другите 

възрастови групи. 

 

 

Фиг. 3. Брой на лицата и размер на работната сила в отделните възрастови групи 

през 2014 г.,  хил. души  

 

Коефициентът на икономическа активност се изчислява като 

съотношението между икономически активните лица във възрастова група 

15-24  (работната сила) и населението на същата възраст. 

Коефициентът на икономическа активност на населението на възраст 15-

24г за разглеждания период най-високи стойности заема през 2012г. -  30,4% 

и надминава с 0,4 процентни пункта стойността на коефициента за 2008г. 

През 2013г. коефициента на икономическа активност сред младежите спрямо 

2012г. намалява с 0,76 процентни пункта, а през 2014 спрямо 2013г. намалява 

с 2,42 процентни пункта и достига 27,21%. 
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Лицата извън работна сила за 2014 са 535,8 хил., което е намаление с 

9,1хил. спрямо 2013г.тази тенденция на намаляване  се наблюдава за целия 

разглеждан период (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3. Брой на работната сила, лицата извън работна сила, обезкуражените 

лица, лицата имащи готовност да започнат работа, но нетърсещи работа и 

населението общо във възрастова група 15-24г. през 2008÷2014г., хил. души 

 

Броят на обезкуражените лица във възрастовата група от 2011г също 

следва тенденция на намаляване, като за 2014 са 33 хил., т.е. са  намалели с 

3,5 хил. спрямо 2013г.. 

Въпреки че от 2011г. се наблюдава тенденция на намаляване на лицата 

имащи готовност да започнат работа, но нетърсещи работа в процент към 

работната сила, все още е висок техния дял. За 2011г. това са 20,5% от 

работната сила, през 2012 намаляват с 1,9 процентни пункта. През 2013 

спрямо 2012 намаляват с едва  0,3 процентни пункта, а през 2014 са 18,4%, 

което е намаление с 0,5 процентни пункта спрямо 2013г.. 

 

2.3. Регистрирана младежка безработица 

По данни на Агенцията по заетостта най-много регистрирани безработни 

младежи има през 2012 г. През 2013 г. броят им е намалял с 553 бр., а през 

2014 г. спрямо 2013 г. с 6541 бр. Регистрираните в бюрата по труда 

безработни младежи до 24 г. през юли 2015 г. са 19941 бр., като през юли 

2014 г. те са 25924, т.е.. те намаляват с 5983 бр. – тенденция, която се 
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наблюдава от 2012 г. (фиг.4). 

 

 
Фиг. 4. Регистрирани младежка безработица, 2008÷2015 г. 

 

2.4. Причини за възникването на младежката безработица 

 Като основни причини за възникването на младежката безработица и 

наличието на обезкуражени лиза и лица, имащи готовност да започнат работа, 

но нетърсещи работа могат да бъдат посочени: 

- Разчитане на финансова помощ от родители и приятели. 

- Трудности за намиране на първа работа, поради липса на практически 

опит и професионални контакти. 

- По-ниска производителност на труда при младежите. 

- Разминаване между нуждите на бизнеса и придобитите умения и знания 

по време на образователния процес. 

 

2.5. Последствия от младежката безработица 

Безработицата в младежките години увеличава риска от [5]: 

 намаляване на бъдещите доходи - най-вече като резултат от 

загубата на умения и пропуснатия шанс за добиване на работен опит и 

практика; 

 изпращането на негативни сигнали към потенциални бъдещи 

работодатели. 

Последствията от продължителната безработица във възрастовата група 

15-24г. се проявяват в ефектите, който изключването от пазара на труда оказва 

върху бъдещето ниво на доходите. Периодите на безработица предполагат 
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ниска мотивация и/или производителност на труда. Едни от основните 

рискове, които се асоцират с младежката безбаротица е загубата на умения 

или пропускането на възможността за тяхното придобиване и увеличаване на 

риска от бедност вследствие на периоди на продължително социално 

изключване. 

 

3. Заключение 

В заключение може да се каже, че динамиката на младежката 

безработица в България следва общите европейски тенденции. Справянето с 

младежката безработица е от особено значене за ЕС и в частност за България. 

За разрешаването на проблема с младежката безработица е необходим 

комплексен подход включващ реформи в пазара на труда, данъчната система, 

системата за социално подпомагане, образователната система, 

институционалната структура и справяне с негативните демографски 

процеси. 
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Abstract.The development of the electricity market in the EU countries is at a different level, 
which is determined by various factors of influence. Knowing the market and its development 
in the individual European countries helps to predict market development in Bulgaria and 
drawing on best practices. The main indicators, characterizing the status and development of 
European electricity market, are: the separation of the activities of distribution, transmission 
and supply; the balancing model, the concentration of electricity market for major electricity 
producers and suppliers;level of liberalization of electricity market; energy exchange market 
and price and market coupling. Despite the progress in the recent years regarding the operation 
of energy markets should be made more for the market integration, for the improvement of 
the market competition and overcoming the new challenges. 
Keywords: Electricity; Balancing Model; Electricity Market Concentration, Electricity 
Market Liberalization, Power Exchange, Price and Market Coupling. 
 

1. Въведение 

Енергийната политика в Европа насочва енергийния сектор към нова 
парадигма за това как европейската електроенергийна система на бъдещето ще 
бъде структурирана и управляваначрез създаването на единен европейски 
интегриран пазар на ЕЕ. Това от една страна е в резултат на увеличаване дела 
на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) от 
държавите - членки на ЕС, формулирано като цел в Европейската Директива 
за възобновяемите енергийни източници от 2009 г., а от друга е свързано с 
промяната в модела, профила и предвидимостта на търсенето на ЕЕ. 

От стартирането на либерализацията на електроенергийния сектор в ЕС, 
създаването на интегриран европейски електроенергиен пазар заема предни 
позиции в работния план на Европейската комисия (ЕК) и европейските 
енергийни регулатори. Значителни усилия са вложени в интегрирането на 

mailto:jsa@tu-sofia.bg
mailto:gerkulina@yahoo.com
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националните електроенергийни пазари, което налага провеждането на редица 
успешни регионални инициативи. Работещите балансиращи пазари на 
национално ниво са важна стъпка към завършването на интегрирания 
европейски пазар, така наречения “market coupling”. 

Процесите, относно обединяването на пазарите се развиват 
институционално под координацията на Европейската комисия и Агенцията за 
сътрудничество на енергийните регулатори (ACER – Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators) [9,13,16] като част от дейностите по 
разработване и създаване на европейски интегриран електроенергиен пазар. 
Технологичното и функционално развитие на този пазар се подготвя от 
Европейската мрежа на електроенергийните системни оператори (ENTSO-E) 
[3,12,13]. 
 
2. Основни показатели, характеризиращи състоянието и развитието на 

европейския ЕЕП 

Развитието на електроенергийния пазар в страните от ЕС е на различно 
ниво, което се обуславя от различни фактори на влияние. Познаването на 
пазара и неговото развитие в отделните европейски страни спомага да се 
предвиди развитието на пазара в България и да се заимстват добри практики. 

На тази основа е направен критичен преглед на организацията, 
състоянието и развитието на пазарите на ЕЕ в страните-членки на ЕС [2, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 14, 15]. 

Според авторите на статията основните показатели, които характеризират 
състоянието и развитието на европейския ЕЕП са: 

 Отделянето на дейностите на достъп и пренос 
 Модел на балансиране 
 Концентрация на пазара - брой на основните производители на ЕЕ, 

пазарен дял на най-големия производител на ЕЕ, брой на 
доставчиците на ЕЕ на крайни клиенти и брой на основните 
доставчици на ЕЕ 

 Степен на либерализация на пазара - регулирани цени на ЕЕ за 
домакинствата и за бизнес потребителите, смяна на доставчика (на 
пазара на дребно ) 

 Енергийна борса, пазарно и ценово обединение - пазар ден напред и 
пазар в рамките на деня 

 
2.1 Определяне на дейностите по пренос и достъп 

По отношение на показателя „Отделяне на дейностите на достъп и 
пренос“ всички страни-членки са извършили отделянето на дейностите на 
достъп и пренос, които се управляват от отделни юридически дружества.  
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Това отделяне на дейностите е предварително условие и изискване към 
Европейските страни, за да може да се постигне целта за либерализация на 
електроенергийния пазар.  

За да изпълнят предписанията на Европейския парламент относно общите 
правила за вътрешния пазар на ЕЕ, редица компании отделят формално 
дейността пренос в дъщерни дружества или предават активите на преносната 
мрежа на свой холдинг. 

Изграждането и поддръжката на мрежата исторически и технически е 
концентрирано в малко на брой дружества, като държавата е предвидила 
законов достъп до мрежата при регулирани цени.  

Конкуренцията се осъществява по отношение на производството и 
продажбата на електроенергия. Това е частта, в която се извършва 
либерализацията на пазара. Наличието на голям брой производители и 
търговци на електроенергия предполага висока конкуренция и най-добри 
ценови условия за потребителите. 
 

2.2 Модел на балансиране 

По отношение на „модела на балансиране“ във всички страни от ЕС той 
се осъществява чрез пулов пазар и двустранни договори. Физическото 
балансиране се осъществява от системен оператор, който балансира системата 
като активира или ограничава производствени мощности на база на 
двустранни договори. 

Балансиращият пазар в страните от ЕС представлява пазар на регулираща 
енергия. Той е различен от пазара на едро и се провежда за първичен, вторичен 
и третичен резерв, в т.ч. самото регулиране. 

В основата на организацията на пазара в Австрия, Швейцария и България 
е балансиращата група (БГ), където всеки участник на пазара (производител 
на ЕЕ, търговец и потребител) може да се присъедини към БГ. Чрез 
комбиниране на няколко участници на пазара (производители, потребители) в 
балансиращи групи, организирани на база пазарни принципи е възможно да се 
оптимизира управлението на колебанията в производството и потреблението. 
Всеки доставчик на ЕЕ трябва да достави, възможно най-точно количество ЕЕ 
в мрежата, което съответства на потреблението на неговите клиенти. При 
големите клиенти това се решава предварително, като предоставят подробна 
информация за техните нужди за покупка. Малките клиенти се концентрират 
в групи, към които са разпределени стандартизирани товарови профили [1, 4, 
6, 10, 11, 14]. 

Концепцията на балансиращи кръгове (Bilanzkreis) от друга страна е 
централен елемент в модела на немския пазар на ЕЕ. По принцип, всички 
потребители трябва да бъдат причислени към най-малко един балансиращ кръг 
(БК), който включва няколко производители и потребителите в рамките на 
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една контролна област. Всеки балансиращ кръг (БК) се стреми непрекъснато 
да балансира търсенето и предлагането чрез използването на собствените си 
производствени мощности и чрез закупуване на енергия от други области. 
Ръководителят на БК е отговорен за всички оперативни въпроси в рамките на 
кръга, включително за балансирането, както и за финансовото уреждане на 
всякакви небаланси с оператора на преносна система. 

Националните оператори на преносни системи (ОПС) на Швеция, 
Норвегия, Дания и Финландия са отговорни за поддържане на баланса между 
производството и потреблението. Балансирането на системата се осигурява 
чрез националните балансиращи пазари, организирани от ОПС. 
Балансиращият пазар е организиран за да поддържа стабилна честота и 
непрекъснат баланс между производство и потребление. Той се отваря, след 
като са определени цените и количествата на спот пазара за физически 
договори. ОПС получава квоти от най-големите производители или 
потребители, които са готови да променят своите планове за производство 
и/или планове за потребление на ЕЕ в кратък срок. Това гарантира, че е 
възможно да се регулира количеството на енергия в мрежата нагоре или 
надолу, чак до часа на доставка. 

От проведения анализ авторът стига до извода, че във всяка страна 
моделът на балансиране е повлиян от развитието на енергийната мрежа в 
исторически и географски принцип. 

 
2.3 Концентрация на пазара 

Пазарът на ЕЕ в страните от ЕС е концентриран в малко на брой основни 
производители и доставчици.  

Показателят „Концентрация на пазара“ се определя от брой на основните 
производители на ЕЕ, пазарен дял на най-големия производител на ЕЕ, брой 
на доставчици на ЕЕ на крайни клиенти и брой на основните доставчици на 
ЕЕ. 

Според данните от докладите на ЕК за развитието на вътрешните 
енергийни пазара в страните от ЕС [10, 11] е налице висока концентрация на 
производители и доставчици на ЕЕ. В 6 от страните (Гърция, Естония, Латвия, 
Словакия, Франция и Чехия)има по един основен производител на ЕЕ. Сред 
тях е голяма страна като Франция. Най-много са производителите на ЕЕ във 
Великобритания, Полша и Литва. 

 
По отношение на показателя „пазарен дял на най-големия производител“ 

много висока концентрация има в страните, при които пазарния дял на най-
големия производител е над 70%, това са България, Латвия, Естония, Франция, 
Словакия и Чехия. Висока концентрация, между 40-70%, има в страните 
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Белгия, Гърция, Ирландия, Словения, Австрия, Швеция, Португалия, Унгария 
[10, 11, 14]. 

Най-ниска е концентрацията в Испания, Италия, Литва и Финландия от 
24%-25%, която продължава да е значима, защото представлява ¼ от общото 
производство на ЕЕ.  

Във всички страни основната част от доставката на ЕЕ се извършва от 
малко на брой доставчици, до 8 на брой. В три от страните доставката е 
концентрирана в ръцете на един доставчик, това са Франция, Гърция и 
Естония. Най-много са в Словения и България.  

От друга страна общия брой на доставчиците на ЕЕ на крайни клиенти в 
повечето страни е висок, като се откроява Германия с над 1000 и Италия над 
400 доставчика.  

От представените данни може да се направи извода, че пазара на ЕЕ в 
страните от ЕС е силно концентриран в малко на брой компании и това не се 
влияе от размера на страната и степента на либерализация на пазара. 

Това заключение присъства и в доклада на ЕК за напредъка по 
изграждането на единен европейски интегриран пазар на ЕЕ [10]. Според него 
високото ниво на концентрация на производството в Белгия е обезпокоително, 
тъй като около 70% от цялото производство на ЕЕ остава в ръцете на 
традиционния оператор. За да се осигури стабилна рамка за инвестиции 
спешно трябва да се преосмисли продължителността на живота на 
съществуващите ядрени централи. 

 
2.4 Степен на либерализация на пазара 

Показателят „Степен на либерализация на пазара“ се определя от 
възможността за смяна на доставчика, % потребители, които избират да го 
сменят и наличието на регулирани цени за домакинствата и бизнеса. 

Либерализацията на пазара преминава през либерализация на пазара на 
едро и дребно. Във всички страни от ЕС пазарът на едро е либерализиран, но 
все още няма пълна либерализация на пазара на дребно [4, 6, 10, 11, 14]. 

В следващата таблица са представени основните показатели за 
либерализация на пазара в страните от ЕС:  

 
Таблица 1. Показатели за либерализация на пазара в страните от ЕС за 2014 г. 

Страни 

Смяна на 

доставчика (на 

пазара на дребно ) 

Регулирани цени 

на ЕЕ за 

домакинствата 

Регулирани цени 

на ЕЕ за бизнес 

потребители 

Австрия 1.1% не не 
Белгия 10% не не 

България  0% да частично 
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Великобритания 12% не не 

Германия 10.4% не не 
Гърция 3.6%6 не не 
Дания 6.7% частично частично 

Естония 0% да да 
Ирландия 10% не не 

Страни 

Смяна на 

доставчика (на 

пазара на дребно ) 

Регулирани цени 

на ЕЕ за 

домакинствата 

Регулирани цени 

на ЕЕ за бизнес 

потребители 

Испания 12.1% да да 
Италия 7.6% не не 

Латвия 
0% за домакинства 

и 15% за бизнес 
потребители 

да не 

Литва няма данни да не 
Малта няма данни няма данни няма данни 

Полша 0.6%, като 0.86% за 
домакинствата да не 

Португалия 13.2% не не 
Румъния 0.03% да не 

Словакия 5% да да 
Словения 5.9% не не 
Унгария 1.6% да да 

Финландия 7.7% не не 

Франция 5.7% да да 
Холандия 12.6% не не 

Чехия 7.96% не не 
Швеция 9.9% не не 

*Собствена таблица на база European Commission, Progress towards completing the 
Internal Energy Market, Country Reports, Brussels, 13 October, 2014 
 

Въпреки, че за бизнес потребителите пазарът е либерализиран, в част от 
страните държавата продължава да регулира цените, респ. част от клиентите 
предпочитат да останат на пазара на регулирани цени. Така е в Дания, Естония, 
Испания, Словакия, Унгария, Франция и България. 
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По отношение на цените за домакинствата наличието на либерализация 
на пазара е пряко обвързано с процента клиенти, сменящи доставчика на ЕЕ. 
Домакинствата са основната маса като брой потребители и цените на ЕЕ за 
бита оказват не само икономическо, но и социално влияние в съответната 
страна. Това е причината, в част от страните, макар и да има либерализация на 
пазара на ЕЕ на дребно, държавата да продължава частично или напълно да 
регулира цените. Такива страни са Дания, Испания, Полша, Румъния, 
Словакия, Унгария и Франция.  

В други страни членки, какъвто е случая в България и Балтийските 
Републики, либерализацията на пазара на домакинствата все още не е 
завършена, съответно и показателя за смяна на доставчика при тези страни е 
равен на 0. 

Конкуренцията води до по-добро обслужване и условия за клиентите – 
Все повече онлайн услуги и лесно достъпна информация, както и ценова 
конкуренция между доставчиците. Това следва да се очаква и в България 

От направеното проучване авторитена статията обобщават, че по 
отношение на показателя „Степен на либерализация на пазара“ всички страни 
от ЕС са либерализирали пазара на ЕЕ на едро, като са дали възможност на 
стопанските потребители да избират свободно своите доставчици. Липса на 
либерализация, както и наличието на държавно регулирани цени са характерни 
за пазара на битови потребители във част от страните. Това е обусловено от 
социалната значимост и желанието на националните правителства да 
контролират пазара на ЕЕ на дребно. По отношение на пазара на дребно, във 
всички страни процентът на клиентите, сменили доставчика си на ЕЕ е нисък. 
В повечето страни под 10% от населението сменя доставчика си на ЕЕ на 
годишна база. Прави впечатление, че във страните с регулирани цени на ЕЕ за 
домакинствата процента за смяна на доставчика е под 1%, което на практика 
означава, че реално смяна на доставчик почти не се извършва.  

 
2.5 Енергийна борса, пазарно и ценово обединение 

Наличието на енергийна борса и постигането на пазарно / ценово 
обединение е крайната цел, заложена в настоящата стратегия за развитие на 
европейския електроенергиен пазар. Към момента в почти всички страни има 
работещи борси. Изключение правят страни като Гърция, Ирландия, Малта и 
Словакия. 

След обстойно проучване от страна на авторите, разглеждайки борсите и 
пазарните и ценови обединения в ЕС се открояват обединения, базирани на 
регионален принцип [4, 6, 10, 11, 14]. 

Така например в Германия работят две енергийни борси – EPEX SPOT за 
ден-напред и пазар в рамките на деня и European Energy Exchange (EEX) за 
всякакви форуърдни продукти. 
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Австрийската енергийна борса - Energy Exchange Austria (EXAA взима 
активно участие в европейския пазар на ЕЕ и също се разпростира и в 
съседните региони. От EXAA ЕЕ се търгува на ден – напред пазара в Австрия 
и Германия. Пазарът на едро на ЕЕ е напълно обединен с Германия и образува 
единна ценова зона.  

Поради това ЕЕ може да се търгува на пазара в рамките на деня и на ден-
напред пазара на Парижката борса EPEX Spot. По същия начин на немската 
енергийна борса EEX могат да се търгуват фючърси за Австрия и Германия. 
Следователно Австрия е косвено обединена със Северозападния европейския 
пазар на ЕЕ чрез връзката си с Германия.  

Belpex е белгийската енергийна борса, функционираща от 2006 г., която 
предоставя платформа за сделки на пазар ден-напред и пазар в рамките на 
деня. Belpex е част от борсовото обединение APX, към което се включват още 
борсите на Великобритания и Холандия.  

Две са основните енергийни борси във Великобритания - APX и N2EX. 
Междусистемната връзка Англия-Франция (IFA) и интерконекторите BritNed 
участват в проекта за обединение на Северозападния Европейски енергиен 
ден-напред пазар и пазар в рамките на деня. 

През 2006 г. пазарите на Франция, Белгия и Холандия се обединяват. От 
ноември 2010 г. се присъединяват Люксембург и Германия, а от 2011 г. 
обединението на региона на Централна Западна Европа се разширява до 
Централна Южна Европа и швейцарската граница.  

След интегрирането на френския и немския пазар през 2010 г., към 
трансграничния интрадей механизъм се присъединява и Италия, а в началото 
на 2013 г. след изпълнение на трансграничния балансиращ механизъм (BALIT) 
се включва и Югозападния регион.  

В началото на февруари 2014 г. четири борси на ЕЕ (една от които е APX) 
и 13 преносни системни оператора в Северозападния европейски регион (СЕР) 
дават ход на ценовото обединяване на пазарите ден-напред представено на 
фигура 1.  
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Фиг. 1. Ценово и пазарно обединение на европейски региони 

Източник: ENTSO-E, Price coupling of regions 
 
Норвегия, Швеция, Финландия и Дания имат достъп до обща 

скандинавска енергийна борса Nord Pool - the Nordic Power Exchange. Nord 
Pool е първата мултинационална енергийна борса в света. 

На пазара на ЕЕ на едро мрежовите компании, големите промишлени 
предприятия и други големи участници купуват и продават ЕЕ, която се 
търгува или чрез двустранни договори между участниците на пазара или на 
борсата Nord Pool. Сделките с ЕЕ се осъществяват в голяма степен на базата 
на стандартни двустранни договори. Но все по-голям дял от договорите се 
търгуват на спот пазара и пазара на финансови деривати на Nord Pool.  

През 1998 г. Балтийските Републики Литва, Латвия и Естония се 
споразумяват да свържат енергийните мрежи в страните, като формират 
Балтийския пръстен (Baltic Ring). Целта е по този начин да свържат 
енергийните си мрежи с тези на Западна Европа. На тази основа през 2010 г. е 
създадена електроенергийната борса Baltpool, работеща по модела на Nord 
Pool, като от юни 2012 г. администрирането е прехвърлено на оператора на 
електроенергийна борса за скандинавските и балтийските страни - Nord Pool. 

Значителна част от търговията на едро на пазара на ЕЕ във Франция се 
търгува на извън борсов пазар (OTC). Пазарът на едро се владее от EDF, която 
продава ЕЕ на клиентите, присъединени към електропреносната мрежа, както 
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и на крайни потребители чрез дългосрочни договори. EDF работи през граница 
чрез EDF TRADING и борсите: Powernext, EPEX Spot, EEX и др. Сделките са 
двустранни, борсов търг за ден-напред, непрекъсната търговия за следващия и 
текущия ден. 

Италианската преносна система има междусистемни връзки със Франция, 
Швейцария, Австрия, Словения и Гърция и използва борсовата платформа 
GME за търговия с ЕЕ на пазар ден-напред и в рамките на деня. 

Португалия и Испания са обединили енергийните си пазари в един 
иберийски пазар на ЕЕ. Те споделят общ оператор на спот пазара OMIE и общ 
оператор на форуърд пазара OMIP. През 2014 г. Иберийският ден - напред 
пазар OMIE се обединява с пазарите на Централна и Северна Европа, като част 
от процеса на обединение на пазарите в цяла Европа. Пазарът е организиран 
като поредица от пазари: пазар ден - напред, пазар в рамките на деня и пазар 
на допълнителни услуги. Участието в тези пазари не е задължително, тъй като 
пазарните участници могат да участват в двустранни договори.  

В Чешката република ЕЕ се търгува на базираната в Прага енергийна 
борса в Централна Европа (PXE) и по спот пазари (ден напред и в рамките на 
деня), организирани от ОТЕ, който действа като чешки оператор на пазара на 
ЕЕ и газ.  

Основната енергийна борса в Словакия е Централна Европейска Борса 
(PXE). През септември 2012 г. става обединението на чешко-словашко-
унгарски пазар, което довежда до уеднаквяване на цените на регионалните 
пазари. Това обединение подобрява ценовата стабилност в региона. В края на 
2014 г. към него се присъединяват румънската борса OPCOM и полската 
POLPX [10]. 

От началото на 2016 г. в България стартира работа Българската 
независима енергийна борса (IBEX), която към момента предлага на своята 
платформа ден напредсделки. В близко бъдеще ще могат да се предлагат 
дългосрочни и в рамките на деняпродукти. 

Според направените проучвания и анализ авторитеправят заключение, че 
по отношение на показателя „Енергийна борса, пазарно и ценово обединение“ 
в почти всички страни има работещи борси. Изключение правят Гърция, 
Ирландия, Малта и Словакия. Към началото на 2015 г. 18 страни-членки на ЕС 
са обединили електроенергийните си ден-напред пазари. Това са Австрия, 
Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Португалия, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, 
Норвегия и Швеция. Европейското ценово обединение преминава през 
първото пазарно обединение на пазарите ден-напред в Северозападна Европа, 
последвано от разширението на Иберийския пазар и в края на 2014 г. с 
ценовото обединение на пазарите ден-напред в Чехия, Словакия, Унгария и 
Румъния. В началото на 2015 г. Европейското ценово обединение обхваща и 
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северната италианска граница. Всички останали енергийни системи (в това 
число и българската) ще трябва бързо да бъдат приведени в съответствие с 
насоките за разпределение на капацитети и управление на претоварвания. 

Според мнението на авторите наличието на борса е ключов фактор за 
провеждането на ефективна и прозрачна търговия на свободния пазар на ЕЕ за 
всяка от европейските страни. За развитието на единен европейски енергиен 
пазар ключови фактори са обединението на борсовите платформи, а чрез тях 
постигането на пазарни и ценови обединения. 

 
3. Изводи 

От направения преглед на електроенергийния пазар в страните от ЕС 
авторите на статията обобщават, че: 

 Исторически всички страни преминават през отделните етапи на 
либерализация с различна скорост. Въпреки напредъка през последните 
години по отношение работата на енергийните пазари, трябва да се направи 
много повече за пазарната интеграция, за подобряване на конкуренцията и за 
справяне с новите предизвикателства. Страните членки са бавни в промените 
на националните законодателства и в създаването на напълно конкурентни 
пазари с участие на потребителите в тях; 

 Конкурентният пазар е този, който създава предпоставки за 
ефективност, качество на доставките и справедливи цени. Функциониращият 
конкурентен пазар защитава правата на потребителите, гарантира развитието 
на производствените мощности и електропреносната мрежа. 

 Основните показатели, които характеризират състоянието и 
развитието на европейския ЕЕП са отделянето на дейностите на достъп и 
пренос, моделът на балансиране, концентрацията на пазара на ЕЕ по 
отношение на основни производители и доставчици, степен на либерализация 
на пазара на ЕЕ и енергийна борса, пазарно и ценово обединение; 

 Цената на ЕЕ в ЕС за битовите потребители продължава да има 
сериозна социална значимост. Това принуждава националните правителства 
да запазят частично или изцяло контрола върху ценообразуването й, 
независимо от процеса и степента на либерализация. 
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Abstract. The key objective of the paper is to analyze the principles and measures for the 
problem loan management on the example of the current banking practice in Bulgaria. With 
this regard, the study examines the classification of problem loans/exposures, and particular, 
overdue exposures, active watch exposures and default exposures. The early warning 
indicators for credit risk are also analyzed. The principles of problem loan management are 
associated with the determination of priorities during the process of evaluation of 
creditworthiness, motivation of the borrower, implementation of certain measures for 
reaction, and so on.  
Keywords: problem loans; credit risk; active watch exposures; early warning system for 
credit risk. 
 

1. Въведение 

Основната цел на доклада е да се направи анализ на управлението на 
проблемните кредити по примера на съществуващата банкова практика в 
България. Кредитните институции се сблъскват със сериозни затруднения в 
последните години в условията на финансова-икономическа криза по 
множество различни причини. Все пак може да се отбележи, че основната 
предпоставка за банковите проблеми продължава да бъде пряко свързана с 
разхлабените кредитни стандарти за кредитополучателите и контрагентите, 
слабото управление на портфейлния риск или липсата на внимание към 
промените в икономическите или други обстоятелства, които могат да доведат 
до влошаване на кредитоспособността на кредитополучателите и 
контрагентите на банката.  
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Актуалността на темата е обусловена от значителната кредитна 
задлъжнялост на физическите и юридическите лица в България, респ. 
чувствителното нарастване на дела на лошите кредити в структурата на 
кредитния портфейл на банките. 

Използваната методология в доклада включва: теоретико-методологичен 
подход, описателен анализ, метод на анализа и синтеза; метод на индукцията 
и дедукцията, сравнителен анализ и критичен подход. 

 
2. Същност на кредитния риск и класификация на проблемните 

кредити 

Кредитният риск е присъщ за дейността на всяка банка. Широко 
застъпено е схващането, че кредитният риск съществува толкова отдавна, от 
както съществуват и самите банки [2, p. 12]. Банката за международни 
разплащания (БМР), Базел, определя кредитния риск като “вероятността 

длъжникът на банката да не успее да посрещне своите задължения по 

кредита съгласно договорените условия” [1, p. 1]. Това е рискът 
кредитополучателят да не погаси в срок (цялостно или частично) дължимите 
плащания по главницата заедно с договорените лихви и евентуално други 
плащания по кредита. Друга интерпретация на кредитния риск е като 
“възможно намаление на сегашната стойност на бъдещите парични потоци 

от финансови транзакции, което е резултат от просрочие на контрагента 

по кредитната сделка и увеличение на вероятността за бъдещо просрочие” 
[3] или промяната в стойността на нетните активи поради промени в 
способността на насрещните страни в кредитната сделка да изпълнят 
задълженията. 

Кредитите са първостепенна категория активи на банките и когато 
качеството на един кредит стане съмнително, банковата институция 
неминуемо се сблъсква с кредитен риск. Целта на кредитната политика на 
банките е да се максимизира рисковопретеглената доходност на банката чрез 
поддържането на кредитни експозиции с поносими параметри. Банките 
управляват кредитния риск, присъщ по техните кредитни портфейли, но също 
така и кредитния риск, характерен по индивидуални кредити или транзакции.  

За банките в България отпуснатите кредити са най-големият и най-
очевидният източник на кредитен риск, който на свой ред е основният 
източник на финансовите проблеми на кредитните институции. Банките са 
изправени ежедневно пред необходимостта да провеждат адекватно 
идентифициране, измерване, наблюдение и контрол на кредитния риск, както 
и да установяват необходимия им достатъчен капитал за покриването на този 
риск.  

В широката рамка на управлението на кредитния риск, банките са развили 
система за класификация на т.нар. „проблемни кредити”, като под 
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„проблемен” или „рисков” се счита всеки кредит, който не се погасява по 
договорените условия, претърпява загуба на обезпечението или е налице 
несъстоятелност/смърт на кредитополучателя. 

За целите на провеждането на единна кредитна политика и контрол на 
банките в България, са въведени единни стандарти за работа и 

класификация на проблемните кредити. 
Проблемните кредити се разграничават основно в следните три групи: 1) 

Кредит/експозиция в просрочие; 2) Кредит/експозиция под активно 
наблюдение; 3) Проблемен кредит/експозиция. 

1) Кредит/експозиция в просрочие 
Това е кредит, по който на датата на падеж вноска тя не е платена или е 

платена частично. В случай, че един клиент има повече от един кредит и един 
от тях е в просрочие, се приема, че експозицията на клиента е в просрочие.  

Експозицията се формира от остатъчната сума по всички кредити и се 
приема, че е с толкова дни в просрочие, колкото е най-голямото просрочие 
като брой дни по индивидуален кредит, част от експозицията.  

2) Кредит/експозиция под активно наблюдение 

В случай, че кредит/експозиция излезе в просрочие над 30 дни или има 
ранна индикация за риск от неплащане кредитът/експозицията бива 
класифициран/а от банката като кредит/ експозиция под активно наблюдение. 
Активното наблюдение включва комплекс от навременни и последователни 
мерки, които банките предприемат, за да минимизират повишения риск от 
загуби, произтичащи от невъзможността или нежеланието на 
кредитополучателя да изпълни задълженията си за плащане. 

Активната и стриктна реакция от страна на банките относно 
просрочените плащания по всяко едно конкретно кредитно задължение, в т.ч. 
и на влошената икономическа ситуация на всеки един конкретен клиент, са от 
изключителна важност за поддържането на кредитната дисциплина на всички 
кредитополучатели (дисциплината по изплащане на задълженията им) и за 
управлението на качеството на кредитния портфейл на банките. Кредитните 
институции прилагат активно наблюдение за всички кредитни експозиции, 
които отговарят на един от следните критерии: 
 Кредитната експозиция е в просрочие над 30 дни, но не повече от 90 дни; 
 Кредитната експозиция се определя като предмет на увеличен риск от 

неплащане на базата на ранни индикации за риск. 
3) Проблемен кредит/експозиция  

Кредитна експозиция се определя като проблемна, в случай че има 
закъснение в плащането от повече от 90 дни или по-рано, ако мерките, взети в 
рамките на активно наблюдение на кредитната експозиция не успеят да 
доведат до желания резултат и кредитополучателят не осигурява активно 
съдействие за разрешаване на проблема.  
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Банките у нас третират като проблемни всички кредитни експозиции, 
които отговарят на един от следните три критерия: 
 Кредитната експозиция е в просрочие над 90 дни; 
 Вземанията по кредит са обявени за предсрочно изискуеми; 
 Кредитополучателят е стартирал/спрямо него е стартирана  процедура по 

несъстоятелност. 
 

3. Принципи и процедури за работа с проблемни кредити 

Във всяка банка са въведени процедури за превантивен, текущ и 
последващ контрол на риска от проблемни кредити. Колкото по-рано една 
банка установи, че рискът от неплащане по даден кредит е увеличен, толкова 
по-голяма е вероятността да успее да предотврати настъпването на 
последиците от този риск или да предприеме мерки да минимизира ефекта от 
него. Още преди кредитът да е излязъл в просрочие е възможно да бъдат 
открити ранни индикации за увеличен риск от неплащане от страна на 
кредитополучателя.  

Системата за ранно предупреждение за възникване на кредитен риск 
включва следните индикатори: 
 съмнение за повишен риск и влошаване на икономическото състояние на 

бизнеса за клиенти от определен икономически сектор или регион, 
дължащо се на икономически или природни фактори, както и на промени 
в законодателството; 

 извънредни събития, водещи до икономически щети, погиване на основно 
средство на кредитополучателя (пожар, наводнение, катастрофа, кражба); 

 извършени големи инвестиции от кредитополучателя; 
 нарастваща задлъжнялост на кредитополучателя и/или свързаните с него  

лица, съгласно данните от Централния кредитен регистър; 
 максимално усвояване на лимита на овърдрафти или кредитната линия за 

продължителен период от време/ невъзможност за  зануляване при падеж; 
 подчертано намаление на банковите обороти на кредитополучателя в 

банката; 
 неплащане от/ към контрагенти, получаване на запор; 
 сигнал от страна на кредитополучателя за наличие на финансов проблем; 
 искане за разсрочване на кредитната експозиция/намаляване на вноски, 

искане за предоставяне на гратисен период или мораториум, искане за 
намаляване на лихви под лихвен бюлетин или за опрощаване на суми; 

 искане за промяна/ освобождаване на обезпечение; 
 невъзможност за откриване на клиента по телефона (не отговаря на 

обажданията) или постоянно негово отсъствие от мястото, където се 
развива бизнеса, в рамките на редовното работно време; 

 бизнесът не работи по време на очакваното работно време; 
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 информация за финансови проблеми, получена от трети лица; 
 разделяне на съдружници; 
 промени в живота на управителя или други ключови служители, които 

нямат финансов характер, но е възможно да се отразяват върху 
финансовото състояние, като заболяване, развод, смърт в семейството и 
др. 
Основно правило при възникване на проблем в обслужването на 

задълженията към банката, е банковият кредитен специалист да се свърже с 
всички свързани по кредита лица – физически и юридически лица, както и с 
управителите, отговорни за мениджмънта и финансите на съответните 
юридически лица. Банковите кредитни специалисти (индивидуално и като 
членове на различни кредитни комитети в банката) са отговорни за 
установяването на паричния поток и дълговия капацитет на 
кредитополучателя, а така също и за структурирането на дълга с цел да се 
минимизира риска от загуба за банката. Това са две ключови области, които 
изискват достатъчно познания, опит и преценка от страна на кредитните 
специалисти. Въпреки това гъвкавостта на предприятията, промяната в 
стойността на обезпечението и динамичното развитие на пазарите, остават 
значими предизвикателства пред банковите кредитни специалисти при 
оценката на кредитоспособността на длъжниците [4, p. 3]. 

Принципите на работа с експозиции под активно 

наблюдение/проблемни експозиции, които се прилагат от банките, могат да 
се обединят в следните 5 групи: 1) Приоритизиране на работата с кредити в 
просрочие; 2) Подход спрямо мотивацията на клиентите; 3) Градация на 
мерките за въздействие; 4) Промяна на лицето за контакт;  5) Ориентираност 
към дългосрочно/ генерално решение. 

1. Приоритизиране на работата с кредити в просрочие 

При определяне на приоритетите за работата с кредити в просрочие от 
даден портфейл винаги следва да се търси баланс така, че рискът за портфейла 
като цяло да бъде оптимално покрит. Подчертано значение имат следните 
приоритети: 
 Приоритет № 1 – размер. При организация на работа с кредити в 

просрочие, банките винаги започват с най-големите кредити/експозиции в 
просрочие. Взема се предвид не отпуснатата, а остатъчната сума по 
кредита. Възможно е банките да се сблъскат едновременно с много 
различни по размер кредити/експозиции в просрочие. Тогава усилията, 
които се влагат, следва да бъдат адекватни на размера на 
кредитите/експозициите в просрочие. 

 Приоритет № 2 – дни в просрочие. При подобни по размер 
кредити/експозиции, които все още не са съдебни, приоритет се отдава на 
тези с най-много дни в просрочие. Стратегията за работа с просрочия 
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започва от 1-вия ден просрочие с действия, отнемащи по-малко време 
(телефонни разговори, писма и пр.), а с увеличаване на дните мерките 
стават по-времеемки и изискват полагането на повече усилия. 
Своевременното решаване на проблемните кредити (на много дни 
просрочие) освобождава време и ресурс за по-ефективна работа с 
кредитите в ранно просрочие и под активно наблюдение. 

 Приоритет № 3 – обезпечение. При необезпечени или недостатъчно 
обезпечени кредити/експозиции още на етап ранни индикации за риск 
следва да се предприемат допълнителни мерки по обезпечаването им с 
оглед минимизиране на повишения риск от загуба. 
2. Подход спрямо мотивацията на клиентите 

При определяне на стратегията на банката за работа с даден 
кредитополучател, от критична важност е мотивацията на длъжника да 
обслужва задълженията си. За наличието на такава мотивация може да се 
говори единствено в случай, че клиентът реално изпълнява декларираните от 
него ангажименти в предварително определените срокове.  
 При кредитополучател с влошено финансово състояние, който 

демонстрира мотивация да обслужва задължението си, следва да се търсят 
първо доброволни решения (възможен вариант е облекчаване на 
погасителния план). Препоръчително е в случай на предоговаряне на 
условията по задължението (разсрочване или предоставяне на други 
облекчения от страна на банката) от страна на кредитополучателя да бъдат 
предоставени реципрочни гаранции, компенсиращи повишения кредитен 
риск (учредяване на допълнително имуществено или предоставяне на 
персонално обезпечение, пренасочване на разплащанията по сметка, 
открита в банката, регулярно предоставяне на финансова информация и 
т.н.). 

 При кредитополучател, който отказва изискваното му съдействие, не желае 
да обслужва задължението или пък декларира желание само на думи – 
банките прилагат последователно твърд подход на нулева толерантност 
към неизпълнението на договорените ангажименти и срокове и съответно 
никакви едностранни компромиси. Към този клиент мерките на банката 
следва да се предприемат без отлагане, в градираща последователност, като 
при необходимост се прибягва към принудителни/съдебни действия. 

3. Градация на мерките за въздействие 

При клиенти, които не съдействат (поемат ангажименти и не ги 
изпълняват или отказват да поемат такива) всяка следваща мярка за 
въздействие, която се предприема от страна на банката трябва да бъде с по-
голяма тежест. Неприемливо е последователно да се прилагат две еднакви по 
своята тежест на въздействие мерки (например в рамките на един месец два 
поредни пъти да се връчва писмо за просрочие), ако първата от тях не е дала 
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резултат. Неприемливо е да се използва и мярка с по-ниска тежест, след като 
е използвана мярка с висока степен на въздействие (например да се връчи 
писмо за просрочие, след като е било предприето изземване на обезпечение).  

4) Промяна на лицето за контакт 

Полезен ефект има промяната на лицето за контакт от страна на банката 
(промяна на лицето, което води телефония разговор, срещата или посещението 
при клиента). Промяната може да се изразява както във временна размяна на 
контактваните клиенти между експерти на еднакви длъжности, така и с 
включването в комуникацията с клиента на прекия ръководител или друг 
мениджър (управител на банковия клон например) с цел опресняване на 
отношенията с клиента или търсене на дисциплиниращ ефект. 

Промяната на лицето за контакт е похват, който банките могат да 
комбинират с всяка една от мерките за въздействие, разглеждани по-долу, в 
рамките на усилията за мотивиране на клиента да съдейства. 

5) Ориентираност към дългосрочно/ генерално решение 

При проблем, който се дължи на сериозни финансови затруднения на 
кредитополучателя и вследствие на това се очакват дългосрочни последици, 
банката задължително търси генерално решение, а не само погасяване на 
текущото просрочие. Погасяването само на конкретната вноска, при 
дългосрочен проблем само по себе си не премахва причината. 
Непредприемането на допълнителни мерки, коригиращи причината за 
просрочието, или предприемане само на частични/временни мерки по правило 
води до допълнително усложняване на финансовото състояние на 
кредитополучателя, влошава комуникацията банка-клиент и повишава риска 
от несъбиране на задължението. Банката продължава усилията за решаване на 
проблема и в периода, в който кредита не е в просрочие. 

В случай че дългосрочният проблем е от такова естество, че даденият 
кредитополучател повече не може да бъде разглеждан като клиент с потенциал 
за бъдещи бизнес отношения, то решението, което се търси следва да бъде в 
посока на прекратяване на текущите отношения на банката с него – частично 
или пълно предсрочно погасяване чрез продажба на активи/обезпечения, 
насочване към рефинансиране от друга банка, предсрочна изискуемост и т.н. 
 
4. Действия при експозиции под активно наблюдение/проблемни 

експозиции 
Банките прилагат широк набор от мерки за въздействие при наличие на 

проблемни кредити/експозиции. При наличие на ранни индикации за повишен 
риск относно редовното обслужване на дадена кредитна експозиция или при 
просрочие на плащане по кредитно задължение отговорният банков кредитен 
експерт, в чийто портфейл се намира кредитът, е длъжен да предприеме серия 
от конкретни мерки и действия. Тези мерки градират от телефонни обаждания 
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за просрочие до възлагането на събирането на проблемните кредити на 
агенция за събиране на лоши вземания. В по-подробен план, тези действия 
могат да се систематизират, както следва: 
 Телефонни обаждания за просрочие; 
 Свързване с обвързано по кредита лице (съдлъжник, поръчител, авалист) 

или друго свързано с кредитополучателя лице (съпруг/съпруга, родител, 
брат/сестра и т.н.); 

 Писма за просрочие;  
 Срещи в офиса на банката; 
 Посещения на място; 
 Предявяване на запис на заповед; 
 Изземване на движимо обезпечение; 
 Предсрочна изискуемост; 
 Възлагане на агенция за събиране на лоши вземания.  

Мерките за въздействие се инициират спрямо клиенти, които са с кредити 
под активно наблюдение или проблемни и се прилагат до момента, в който 
кредитополучателят започне да обслужва редовно задълженията си. При липса 
на доброволно изпълнение мерките се прилагат и градират докато се стигне до 
съдебни (принудителни) действия. Крайният срок за прилагане на изброените 
мерки за въздействие обикновено е до 60-тия ден от просрочието, след което 
най-късно следва да стартира процедура по събиране на кредита по съдебен 
ред. 

1. Телефонни обаждания за просрочие 

Телефоните обаждания за просрочие се считат за най-ефективния 
инструмент за събиране на вземания и поддържане на финансова дисциплина 
у задължените по кредита лица. Причината е, че те са свързани с минимални 
разходи, минимум ангажирано работно време, максимум осъществени 
контакти и максимум договорени и проследени ангажименти за плащане. В 
случаи, при които кредитополучателят системно закъснява с погасяването на 
вноската, отговорният банков експерт се свързва с него достатъчно рано преди 
деня на вноската, за да изиска навременно осигуряване на пари за плащането. 
В деня на просрочието задължително се установява телефонен контакт с 
лицето, което от страна на кредитополучателя е отговорно за обслужването на 
задължението (собственик или основен съдружник, управител на фирмата, 
финансов директор, пълномощник и т.н.).  

Основни застъпени въпроси са: информиране на кредитополучателя, че е 
допуснал просрочие при обслужването на задължението си към банката; 
изискване на плащане на цялата просрочена сума; изясняване на причината за 
нарушаването на погасителния план; договаряне на дата за погасяване на 
просрочието; възможните рискове за клиента от неплащане на задължението. 



1021 

 

В случай че просрочието не може да бъде погасено незабавно, се изискват 
междинни плащания до пълното погасяване на просрочието, като първото от 
тях започва в максимално близък срок. Обикновено при отказ за поемане на 
ангажимент, отговорният банков експерт предоставя 7-дневен срок за 
погасяване на просрочената сума. Получената информация от телефонния 
разговор се отразява в регистъра на просрочията на банката в съответния 
специализиран софтуер. 

При уговорки за плащане, надхвърлящи срок от 3 дни, банката провежда 
контролни телефонни разговори на всеки 3 дни, с цел отново да се напомни на 
длъжника за ангажимента му и да се провери прогреса му във връзка с 
осигуряването на плащането в поставения срок. Ако до 3 работни дни не бъде 
открит за разговор длъжникът, банковите експерти преминават задължително 
към телефонно прозвъняване на останалите, свързани по кредита лица – 
солидарни длъжници, поръчители, авалисти, залогодатели и други лица за 
контакт се преминава в следните случаи. Това се случва и когато длъжникът 
отказва да поеме ангажимент за плащане на просрочието или да се съобрази с 
поставения 7 дневен срок. 

2. Писма за просрочие 

Писмата за просрочие усилват ефекта от останалите мерки като 
стандартен документ, излъчван от банките. Те осигуряват надлежното 
известяване на кредитополучателя и задължените по кредита лица относно 
нарушението от тяхна страна на договора за кредит и практически 
трансформират комуникацията на ниво длъжник – банка. 

Писмата за просрочие се изпращат паралелно до кредитополучателя, 
съдлъжниците и поръчителите при достигане на определени дни просрочие на 
задължението, независимо от това дали е установен контакт с тях или не, и 
независимо от направените уговорки. Обичайна практика е писмата за 
просрочие да се изпращат на 20-тия ден от просрочието, с уговорка 
задължението да се плати в нов 7 дневен срок. 

3. Среща в офис на банката 

Среща в банковия офис се провежда само в случай, че банката не може да 
постигне нужния резултат по телефона или когато банката разполага с 
информация на база ранните риск индикатори, че длъжникът има финансови 
затруднения. Тази среща се прави с цел оказване на въздействие за плащане. 
Тя включва няколко основни елемента: установяване на причините за 
закъснението; предоставяне на информация за текущото състояние на 
длъжника и неговите други източници на доход, на които той разчита за 
обслужване на задълженията си към банката; изясняване на плановете на 
лицето за решаване на проблема; договаряне на дата за погасяване на 
просрочието.  
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На този етап могат да се договорят отстъпки в първоначално поставените 
срокове за плащане на просрочието, в случай че за изпълнението им 
междувременно са предоставени допълнителни гаранции от 
кредитополучателя или свързаните по задължението лица. Такива отстъпки са 
например следните:  
 предоставяне на документи, удостоверяващи очакваните плащания; 
 ангажиране на допълнителен гарант – чрез встъпване в дълг, подписване 

на договор за поръчителство или авалиране на запис на заповед); 
 издаване на запис на заповед (в случай че по кредита няма такъв); 
 доброволно предаване на налично движимо обезпечение във владение на 

банката; 
 предоставяне на допълнително имуществено обезпечение; 
 договаряне на частично или пълно погасяване на проблемната експозиция. 

4. Посещение на място 

Банките провеждат регулярни и извънредни посещения на място. 
Първият вид са форма на стандартен редовен мониторинг на 
кредитополучателя. Вторият вид обаче са изненадващи и те имат голям ефект 
върху мотивацията на задължените по кредита лица. В допълнение чрез тях 
може да се получи нова, полезна информация (например покупка на нова 
машина или друго движимо имущество; откриване/закриване/преместване на 
обект; наличие на частни кредитори и др.). 

Извънредни посещения на място банките прилагат главно в следните три 
случая: а) при липса на контакт повече от 3 дни с лицата за контакт по кредита; 
б) при отказ от страна на задължените по кредита лица за среща в офиса на 
банката – при това посещение се връчват писма за просрочие, предявява се 
запис на заповед, изземва се обезпечение и се прилагат други мерки за 
въздействие; б) при системни просрочия, както и при кандидатстване за 
преструктуриране на кредита.  

При последния случай банките извършват финансов мониторинг с цел 
установяване актуалното финансово състояние и потенциала за обслужване на 
задължението. Също така се извършва и мониторинг на обезпеченията и 
активите с цел установяване местоположението, наличността, състоянието и 
актуалната стойност не само на обезпеченията по кредита, но и на други 
активи, които биха могли да бъдат взети като допълнително обезпечение или 
да бъдат запорирани при евентуални съдебни действия.  

5. Предявяване на запис на заповед 

Предявяването на запис на заповед, издаден по секюритизиран кредит е 
задължително основание за снабдяване с изпълнителен лист и стартиране на 
съдебно събиране на конкретното секюритизирано задължение. Извън това си 
значение записът на заповед може да се използва успешно като инструмент за 
въздействие за плащане и по останалите кредити, които не са секюритизирани, 
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но са обезпечени посредством запис на заповед. Записът на заповед е с 
определен срок, който е съобразен с падежа на кредита. Той не може да се 
използва  след изтичане на указания в него срок, в който трябва да бъде 
предявен.  

6. Изземване на движимо обезпечение 

При кредити, вземанията по които са обезпечени с движими вещи, 
предмет на реален или особен залог, както и при лизинги като мярка за 
въздействие банките могат да приложат и изземване на обезпечение/лизингов 
актив. Изземването винаги се извършва с доброволното съдействие на 
залогодателя. При отказ за доброволно предоставяне се следва съдебен ред, с 
помощта на съдебен изпълнител. 

Банките предприемат изземване с оглед на две различни цели: 
 Мотивиране на кредитополучателя да плаща. В такъв случай кредитът не 

се предлага за обявяване на предсрочна изискуемост. При възстановяване 
на редовното обслужване на задължението иззетата вещ може да бъде 
върната обратно или да бъде продадена със съдействието на залогодателя 
с цел намаляване на експозицията; 

 Като част от мерките за цялостно събиране на задължението. В такъв 
случай изземването е съчетано с обявяване на кредита, по който вещите 
са обезпечение за предсрочно изискуем, съответно при лизингите се 
предприема прекратяване на договора за лизинг. 
При изземването на обезпечение/лизингов актив се подписва приемо-

предавателен протокол, в който се описват вещите и се посочват характерните 
им особености и най-вече недостатъците им, при наличие на такива. Приемо-
предавателният протокол се подписва от собственика или трето лице, което 
съхранява обезпеченията. Винаги заедно с вещта се изземат и документите й 
за собственост, заедно с всички съществени документи, осигуряващи правото 
на експлоатация (регистрационни документи, застрахователни полици, 
документи за платени данъци и др.). В случай че обезпечението/активът бъде 
върнато обратно се подписва нов приемо-предавателен протокол. Върху 
протокола, клиентът декларира, че няма никакви претенции по отношение на 
състоянието на върнатите обезпечения. 

7. Предсрочна изискуемост и стартиране на съдебни действия 

След изчерпване на всички възможни доброволни мерки за събиране на 
задължението, банката обявява вземанията си по кредита за предсрочно 
изискуеми и предприема съдебни действия за тяхното събиране. Крайният 
срок за предсрочната изискуемост обикновено е 60-тия ден на просрочието по 
кредита. 

Предсрочната изискуемост и съдебните действия не са самоцел, а 
инструмент за въздействие и събиране на задължението. При съдебните 
действия банката използва упълномощено от държавата лице – съдебен 



1024 

 

изпълнител да съдейства за събиране на задълженията. Действията са свързани 
с допълнителни разходи, отнемат време и са ограничени като възможности. По 
тази причина към тях банките следва да пристъпят в краен случай, когато са 
изчерпани всички доброволни средства за събиране на задължението. 

Предложението за обявяване на вземанията по кредит за предсрочно 
изискуеми и предприемането на съдебни действия се извършва от Кредитен 
съвет (комитет) в банките. Ако става дума за  индивидуално значими 
експозиции (над определен размер), тогава се изготвя стратегия от 
юрисконсулт - съдебни вземания в банката. При изготвяне на протокола за 
предсрочна изискуемост се взимат предвид и следните документи: 
удостоверения за кредитни задължения от ЦКР на кредитополучателя и 
задължените по кредита лица; имотни справки на кредитополучателя и 
задължените по кредита лица; справки за регистрирани трудови договори в 
НОИ на кредитополучателя и задължените по кредита лица; стратегия за 
събиране на съдебно вземане (при голяма индивидуална експозиция) и др. 
Също така се изисква и подробен актуален профил на кредита, чийто кредитен 
риск е повишен, с обосновка защо се предприема предсрочна изискуемост и 
как съдебните действия ще доведат до събирането на задължението. 

Трябва да е ясно обаче, че обявяването на един кредит за предсрочно 
изискуем не означава преустановяване на останалите действия по събирането 
на кредита. Съдебните мерки по-скоро се възприемат като допълващи 
цялостния процес на събиране на проблемното вземане. 

8. Възлагане на агенция за събиране на лоши вземания 

Алтернативен вариант на предсрочната изискуемост и съдебното 
събиране на задължението е възлагането му за управление на дружество за 
събиране на лоши вземания. Търсеният ефект е постигане на по-голяма 
ефективност (особено при по-малките експозиции и при по-трудните случаи) 
и фокусиране на работата на банковите кредитни експерти върху събирането 
на значимите проблемни експозиции и портфейли.  
 
5. Заключение  

За целите на провеждането на единна кредитна политика и контрол на 
банките в България, са въведени единни стандарти за работа и класификация 
на проблемните кредити. Тези стандарти разписват и принципите за работа с 
експозиции под активно наблюдение/проблемни експозиции, както и ранните 
индикации за увеличен риск от неплащане от страна на кредитополучателя. 
Ключово място в тези стандарти заемат множеството мерки и действия, които 
банките предприемат за събиране на вземанията си по проблемни кредити. На 
тях особено внимание следва да обърнат кредитополучателите – физически и 
юридически лица, за да са наясно с продължителния и детайлен процес на 
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проучване и оценка на кредитоспособността през целия живот на кредита. 
Това изпъква с особена актуалност като се има предвид високата кредитна 
задлъжнялост на икономическите агенти в България – в края на септември 
2015 г. делът на необслужваните кредити на нефинансовите предприятия 
достига 69%, а този на домакинствата – почти 30%.     
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Abstract. The report examines strategies of insurance companies. A distinction is made 
between corporate and business strategies. Corporate strategies define the scope of a company 
in terms of business activities and markets in which it operates, size, portfolio and 
organizational strategy. Business strategies aim to create a competitive advantage to the 
business of the individual market.    
The aim of the study is to identify appropriate strategies that can be used as a precondition for 
the future development of insurance companies.  
According the target few tasks are set: 

- Identify major corporate and business strategies; 
- List good practices; 
- Outline the prospects for development; 

Keywords: corporate strategy, business strategy, insurance company, portfolio management, 
underwriting 

 
I. Въведение 

Стратегията на компанията дава насоката на развитие и поставя цели за 
резултатите от нейното представяне. Тя цели да гарантира просперитета на 
компанията. Това изисква компанията да има възвращаемост на капитала, 
която превишава разходите за капитал.  

Два са начините, чрез които компанията има възможност да постигне 
такава норма на възвращаемост. Първо, компанията може да се позиционира в 
индустрия, бизнес бранш, в който благоприятните условия имат за резултат 
постигане на норма на възвръщаемост над конкурентното ниво. Второ, 
компанията може да постигне преимущество пред конкурентите в рамките на 
бранша, което да позволи да печели възвращаемост над средната за него. 

Тези две средства определят двете основни нива на стратегия на 
компанията, вкл. застрахователната компания – корпоративната и бизнес 
стратегията.  

Корпоративните стратегии произхождат от „центъра“ или са на ниво 
холдинг, група и оперират и дават добавена стойност като цяло за компаниите, 
част от него/ нея. Те определят обхвата на компанията по отношение на бизнес 
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дейностите и пазарите (географско разпределение), в които оперира, размера 
и портфейла на компанията и организационната й стратегия. Бизнес 
стратегията от своя страна цели създаването на конкурентно предимство на 
всеки бизнес на конкретния пазар. Последната обичайно се създава от 
компанията на местно ниво. 

Застрахователните компании, подобно на други бизнес сфери се 
позиционират като „общопрактикуващи“ (generalists) или „играч в определена 
ниша“ (niche players). Те също търсят предимство пред конкурентите чрез 
комбинация от цена и разграничаване.  

 

II. Корпоративни и бизнес стратегии 

В рамките на корпоративната стратегия компанията следва да реши за 
своя размер. Той трябва да даде възможност компанията да се конкурира 
ефективно (size strategies).  

Големите застрахователни компании обичайно имат възможност да 
създадат предимство чрез икономии от мащаба (scale economies), опита и 
пазарната сила.  

Икономии от мащаба в застрахователния бранш се постигат като 
разходите се разпределят между повече полици (застрахователни договори) и 
по този начин се намали частта на разноските, респективно цената на 
продукта.  

Големите организации се ползват и от опита си като в застраховането това 
означава, че подписваческата дейност би следвало да е по-предсказуема за тях. 
Те могат да си позволят също повече специалисти, които добавят стойност за 
резултатите от дейността.       

Пазарната сила се изразява във възможността компанията да влияе на 
пазарното ценообразуване. Като водещ застраховател, компанията може да 
задържи цената на даден продукт, например на ниско ниво, и по този начин да 
окаже натиск върху цената на други компании с високо ниво на разноски. Тя 
може също да използва своята репутация и да промени цената (премията на 
даден продукт) или да я насочи към увеличение. Пазарната сила намира израз 
и чрез покупателна сила на застрахователя върху доставчиците, например 
презастрахователите и доставчиците на услуги като сервизите, които ползва 
във връзка с отстраняването на щетите в общо застраховане.  

Счита се, че рентабилност над средното ниво се постига от много големи 
„общопрактикуващи“ компании и от някои компании от типа „играчи в 
определена ниша“. Средните по размер „общопрактикуващи“ компании 
принципно нямат възможността да придобият предимствата нито на големите 
играчи, нито на „играчите в определена ниша“. Във времето те стават уязвими 
за придобиване от компании, които искат да растат. „Играчите в определена 
ниша“ от своя страна трябва да са способни да защитават позицията си предвид 
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по-ниските разходи на големите конкуренти. Дилемата за тях е ръстът: 
колкото по-голям става един „играчи в определена ниша“, толкова повече той 
се отдалечава от своята специализация.            

Големината на компанията има и недостатъци - проблеми в 
комуникацията, координацията и мотивацията, които могат да я направят 
бавна, негъвкава и уязвима спрямо бързите „играчи в определена ниша“.         

Корпоративната стратегия на застрахователната компания включва 
стратегии свързани с портфейла (portfolio strategies). Балансът на портфейла 
определя същността и резултатите на дейността. Примери по отношение 
баланса на портфейла са разпределението на: 

 Общо застраховане спрямо Животозастраховане; 
 Застраховане спрямо банковозастраховане; 
 Общозастраховане спрямо услуги, свързани с риска. 

Балансът на бизнес портфейла в общо застраховане, част от бизнес 
стратегията, намира изражение в разпределението на:  

 Корпоративен бизнес спрямо физически лица; 
 Имуществено застраховане спрямо отговорности; 
 Имуществено застраховане спрямо автомобилно застраховане; 
 „Дълго-опашат“ спрямо „късо-опашат“ бизнес, др.  

Изборът на пазарите (географското разпределение), на които се оперира 
или стратегията на географско разпределение (geographical spread strategy) 
влияе на големината и резултатите на застрахователя и зависи от целите: 

 Ръст при прилагане на модела в атрактивни чужди пазари; 
 Следване на мултинационални клиенти; 
 Разпръскване, диверсификация на риска. 

В застрахователния бранш съществуват компании, които са избрали 
глобална стратегия (AXA), други се концентрират в определени райони, 
например Европа, Латинска Америка, голяма част от компаниите оперират 
само в една страна или малък брой страни. Географското разпределение на 
някои от съществуващите дълги години застрахователи е резултат от сливания 
и придобиване на компании през годините. Големите застрахователи като 
мулти-бизнес организации, контролирани от холдингова компания, изискват 
внимателна организационна стратегия (organizational strategy).  

Някои общи фактори, които се срещат като добри практики в 
организационната стратегия сред световните компании са: 

 Холдинговите компании трябва да имат ясно дефинирана 
стратегия на ниво група, която да се разбира от заинтересованите 
страни; 

 Холдинговата компания не следва да предопределя бизнес 
стратегиите на своите звена, вместо това трябва да предостави 
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рамка, в която те са овластени (стратегически контрол). Това 
допринася подразделенията да отговорят на нуждите на клиентите 
на местно ниво, дава възможност да се извършват бързи промени 
и използват предимствата на конкретния пазар;    

 Световните компании еталон са клиентски-ориентирани, защото 
изискванията на пазарите се различават и холдинговата компания 
е отдалечена от нуждите на клиентите. Използват се общите бизнес 
модели и когато е възможно местно персонализирани стандартни 
решения; 

 Интелектуалният капитал се възприема като жизненоважен. Той се 
развива, защитава и споделя. Той е източник на иновации и 
предпазва от грешки, правени в миналото. Добрите компании се 
стремят да запазят силен интелектуален капитал и са насочени да 
развиват и ротират най-големия си актив - хората. Те развиват 
фирмена култура, подходяща за организацията като цяло и 
избраната стратегия на марката. Това обичайно включва споделени 
ценности и общ подход от всички служители, взимащи решения;   

 Постигането на предимства от мащаба е сравнително по-лесно 
организационно от една компания в сравнение с голяма, сложна 
организация с подразделения. Последните успяват да са ефективни 
като използват покупателната сила, споделят процеси, аутсорсват, 
когато това е по-ефективно, опростяват, където е възможно; 

 Големите компании еталон добавят стойност на подразделенията 
чрез управление на портфейла. Те прилагат своята експертиза при 
контрола и алокирането на капитала и чрез управление на бизнес 
портфейла. По този начин те намаляват разхода за капитал и чрез 
добре обмислени и управлявани програми по сливане и 
придобиване изграждат пазарно лидерство и осигуряват добавена 
стойност от синергия; 

 Някои от най-добрите холдингови компании практикуват 
управление на риска на ниво холдинг; 

 Аспектът, който основно разграничава компания, световен еталон 
от останалите е „движението“ към успех. Успешните компании 
имат ясна насоченост към избрани, важни за успеха критерии, 
поставят предизвикателни цели на бизнеса и активно наблюдават 
техния прогрес. Те взимат бързи и решителни действия, когато 
представянето се различава от плана. Не губят ресурс и сили за 
измерване и управление на ирелевантното. Ключово, те разбират 
значението на ясните бизнес цели.            
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Някои от бизнес стратегиите, които се прилагат в застрахователните 
компании включват: 

 
ii.i Предлагане на продукти с широко потребление (commoditisation) 

Предлагането на продукти с широко потребление е особено подходящо 
за големи организации със силен бранд. Застрахователните компании прилагат 
такива продукти в сегмента клиенти тип физически лица и малък и среден 
бизнес. Банките и други корпоративни партньори на застрахователите имат 
интерес от тяхното предлагане, тъй като могат да си партнират с големи 
застрахователи, с по-ниски разходи за продуктите, и използват експертизата 
на застрахователя за създаването на продуктите. Целта е постигането на широк 
обхват и обеми от продажби, предлагане на „опростени“ продукти и 
конкуриране по отношение цена и бранд. 

  
ii.ii Осигуряване на дистрибуция (securing distribution) 

Мрежата на продажби в застрахователната компания включва директни 
продажби, онлайн продажби, дистрибуция чрез агенти и брокери.  

Дистрибуцията от брокери и агенти заема значителна част от продажбите 
в много компании и пазари. В България например през 2015 г. делът на 
брокерския бизнес в записаните премии в общо застраховане възлиза на около 
55%, в животозастраховане около 7%. 

Дейността на застрахователя изисква да създава, задържа и развива 
дистрибуционна мрежа от агенти и брокери (с развита мрежа, точки на 
продажби, други, обслужващи корпоративни клиенти, вкл. банки, онлайн 
брокери, други), съобразно продуктите с фокус (например имуществено 
застраховане, здравно застраховане, животозастраховане, др.) и други бизнес 
стратегии на компанията (насоченост към физически лица и малък и среден 
бизнес). Посредниците са важен източник за развитие на продажбите и затова 
от значение е изграждането на дългосрочно и лоялно партньорство с тях.        

В световен мащаб има примери за придобивания на дялово участие от 
застрахователи в брокери, агенти на недвижими имоти и др. Тази практика 
започва във Великобритания през 80 години, когато застрахователи закупуват 
вериги от агенти на недвижими имоти с намерението да използват продажбата 
на имоти за предлагане на застраховки живот, имущество и други продукти. 
На практика повечето случаи нямали успех. 

 
ii.iii Клиентски фокус (client focus) 

Последните години има тенденция към промяна от продуктово 
ориентиран бизнес модел към клиентски ориентиран бизнес модел, 
концентриране върху клиентите и техните нужди. Фокусът върху клиента 
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означава да си близо до него, да предоставяш бърза, модерна и лесно достъпна 
услуга като начин за разграничаване от конкурентите например чрез: 

 Подобряване на възможностите за комуникация с клиентите; 
 Директна комуникация - кол център/ контактен център; 
 Качествени услуги за обмяна на информация; 
 Увеличаване на каналите за комуникация с тях – sms известяване 

за падежи, изтичащи застраховки, изплатени обезщетения и суми 
по щети, използване на социални мрежи и интернет страницата на 
компанията за комуникация, обратна информация и др.; 

 Удобни решения (електронно плащане на премии и регистриране 
на щети), приложения за продажби, др.; 

 Опростени и ефективни процеси;  
 Предоставяне на инструмент за управление на взаимоотношенията 

с клиента (CRM system); 
 Предоставяне на подходящи инструменти и информация на 

посредниците; 
 Установяване на силни взаимоотношения с посредниците въз 

основа на взаимен интерес и високо ниво на обслужване. 
 

ii.iv Кръстосани продажби (cross-selling) 

Основните предимства на кръстосаните продажби са в това, че 
продажбата на допълнителен продукт на съществуващ клиент следва да е по-
лесна и евтина, в сравнение с продажба на продукт на нов клиент. 
Застрахователите с фокус в сегмента от клиенти физически лица обичайно са 
активно ангажирани в развитието на кръстосани продажби.   

За реализирането на кръстосани продажби застрахователят предприема 
следните действия: 

 Изгражда бранд; 
 За избраните клиентски сегменти създава и развива подходящи 

продукти;  
 Разполага с клиентска база данни, от която има информация за 

закупените от клиента продукти и може да определи неговите 
потенциални нужди; 

 Разработва тактики за използване на възможности за кръстосани 
продажби (например чрез имейл при подновяване на застраховка, 
предлагане като допълнителен продукт при сключване на 
застраховка);     

 Предоставяне на стимул за клиента да се прехвърли от друг 
застраховател, напр. чрез отстъпка за наличието на няколко 
застраховки в компанията; 
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Някои трудности, срещани от застрахователите при реализация на 
кръстосани продажби са: 

 Дори и при силен бранд рекламата подпомага продажбите на 
застраховки като цяло за всички застрахователите на пазара и не 
оказва по-специално влияние за продажбите на конкретната 
застрахователна компания; 

 Някои продукти са по-подходящи за кръстосани продажби, напр. 
асистанс покритие и/или покритие за правни разходи като 
допълнение на продукт от автомобилния бранш. Значителни са 
трудностите за кръстосани продажби между общо застраховане и 
животозастраховане; 

 Създаването на база данни, която да включва цялата релевантна 
информация в лесно достъпна форма представлява проблем за 
компании с дългогодишна практика. Това може да наложи 
използването на система, която да обединява съществуващите; 

 Клиентът трябва да е убеден от предимството да закупи няколко 
продукта от един застраховател. Много клиенти особено по 
отношение на застраховки от автомобилния бранш търсят най-
добрата цена и се интересуват от предложенията на пазара; 

 Застрахователният бизнес, за разлика от други финансови услуги 
се характеризира със сравнително ниска честота на контакт с 
клиента.    

  Могат да се очертаят някои основни аспекти в стратегическото 
планиране на застрахователните компании (фигура 1):   

 Фокус върху търговските цели; 
 Бизнес модел: продуктово ориентиран или клиентски ориентиран 

бизнес модел; 
 Продукти: продажба на най-добрата цена или залагане върху 

преимуществата на продукта, или комбинация от цена и 
разграничаване чрез конкурентните предимства на продукта; 

 Предлагане: разграничаване на стратегическите сегменти и 
предлагане на конкурентни цени за тези сегменти; 

 Услуги: подчертаване на услугата и постоянната подкрепата на 
клиента; 

 Дистрибуция: изграждане и развитие на стратегически 
партньорства. Концентриране върху развитието на дългосрочни 
партньорства с клиентите и посредниците. Управление на 
клиентките отношения;  

 Комуникация: подобряване на възможностите за комуникация с 
клиентите и посредниците. Достъпност на компанията. 
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Фиг. 1. Аспекти в стратегическото планиране 
 

III. Заключение 

Стратегията е целенасочено планиране, което създава конкурентно 
предимство за компанията, допринася за развитието и резултатите. 
Последните години в условията на динамична среда стратегията на 
компанията придобива формата на цялостна насока и като резултат в 
стратегическото планиране компанията поставя акцент върху визия, бизнес 
принципи и цели на представяне. Стратегията като общ план на развитие е 
водеща и нейните насоки следва да се инкорпорират в конкретните настоящи 
и последващи действия.   
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Abstract. Investment decision are the single most important factor in pursuing technological 
innovation. Methods for making rational decisions have been developing during the last 60 
years, and vast body of theoretical structures has emerged. The evolution has been gradual 
and as a result a theoretically sound synthesis between the remaining valid hypotheses, 
paradigms and methods is of paramount importance. The present paper studies the diiferent 
structures, their agreement between each other and the resulting implications. 
Keywords: investment decision, technological innovation, implication. 
  

1. Въведение 

“Предприятията, които изграждат производства и инсталират 
производствено оборудване, търговците, които влагат средства в запаси от 
стоки с цел последващата им продажба и хората, които прекарват време в 
професионално обучение са инвеститори ... в смисъл, че извършват настоящи 
разходи в очакване на бъдеща облага. В известна степен, но по-малко 
очевидно, едно предприятие, което затваря губещо производство, също 
инвестира, защото плащанията, които следва да направи, за да се освободи от 
договорните си задължения, включително обезщетенията на работниците са 
първоначалния инвестиционен разход, а очакваната изгода е намаляване на 
бъдещите загуби“ [1]. Оценяването на инвестиции заема централно място в 
съвременната широко приета финансова теория, която се занимава основно с 
„темата за начина, по който хората действащи за собствена или чужда сметка 
(като агенти) рационално вземат решения между набор от възможни 

mailto:dimov_mgu@abv.bg
mailto:zlatin@sarastov.com
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алтернативи, които предлагат несигурен ефект (доход) през много на брой 
бъдещи периоди“ [2].  

 
2. Теоремата на Фишер 

Съгласно принципа (теорема) на Фишер [3], решенията на рационалните 
икономически агенти, при дадени производствени възможности и 
възможности за пазарна размяна протичат на два етапа: (1) приемат се 
инвестиционни (производствени) възможности до момента, в който 
пределната възвращаемост от инвестицията се изравни с обективно 
наблюдаваната възвращаемост на пазара и (2) избира се оптимално 
съотношение на потребление / спестяване посредством заемане и даване на 
заем по пазарната линия на размяна до изравняване на субективното времево 
предпочитание с пазарната възвращаемост. Приложението на принципа на 
Фишер изисква наличието на идеални финансови пазари с идентични норми 
(лихва) на отдаване на пари на заем и заемане на парични средства. В светът, 
в който живеем обаче се наблюдават транзакционни разходи и е налице 
инвестиционно посредничество, които инвалидират отчасти конструкцията на 
Фишер. Значимият въпрос е дали теоритизациите, които са направени при 
допускането за идеални пазари достатъчно добре описват реалността или 
следва да се формулират нови теоретични постановки, които отчитат 
пазарните дефекти. Това е емпиричен въпрос, който предстои да бъде 
разрешен. Нека обаче следваме, удобното и опростяващото допускане, че 
финасовите пазари са идеални и ефективни. Принципът на разделението на 
Фишер означава, че максимизирането на благосъстоянието на собствениците 
на едно предприяие е идентично с максимизирането на тяхното доживотно 
потребление. Математическото изразяване на постановка има вида: 

 

𝑊0 = 𝐶0 +
𝐶1

1 + 𝑟
 

 
където: W0 и C0са настоящитебогатство и потребление, а C1 е бъдещото 

потребление при допускането за свят състоящ се от два периода. Следователно 
при наличието на финасови пазари и възможността да се заема дава назаем по 
един и същ лихвен процент следва да се предприемат проекти докато те носят 
възвращаемост равна на пазарната. При разделение на собствеността от 
ръководството възниква известния в теорията и практиката агентски проблем, 
който не е предмет на настоящия анализ и приемаме, че интересите на 
ръководството съвпада с този на собствениците. На практика налагането на 
идентични интереси, предполага контрол и разходи за осъществяването му, 
които приемаме за нулеви. След като приехме, че интересите на ръководството 
и собствениците на едно предприятие съвпадат и те се състоят в това да 
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максимизират благосъстоянието на акционерите, следва да го дефинираме 
като приложим горното равенство спрямо дохода от предприятието изплащан 
обикновено в дивиденти: 

 

𝑆0 = ∑
𝐷𝑡

(1 + 𝑘𝑠)𝑡

∞

𝑡=0

 

 

3. Съждения на Моделиани и Милър 

Известно е съждението на Модилиани и Милър за неутралността на 
стойността по отношение на начина на финансиране на дейността посредством 
дълг или собствен капитал при допускането за отсъствието на данъци, което е 
приложение на принципа на разделение на Фишер. „Средната цена на капитала 
на която и да е фирма е напълно независима от нейната капиталова структура 
и е равна на нормата на капитализация на чисто акционерен поток от същия 
клас“ [4]. При включване на данъчния ефект следва да се отчетат приспадането 
налихвите от базата за изчисляване на корпоративния подоходен данък. 
Известно есъщо така другото съждение на Модилиани и Милър за 
неутралността на богатството на собствениците на едно предприятие по 
отношение на изплащането на дивиденти до толкова, до колкото 
неизплатеният доход се реинвестира при възвращаемост равна на изискуемата 
от тях доходност. Приемаме тези две твърдения за валидни и приложими в 
нашия анализ. 

В съвременната финансова теория и практика съществуват различни 
интерпретации на понятието икономическа печалба. Приемаме дефиницията 
на Copeland [2], според която икономическата печалба е доходност свръх и над 
алтернативната цена на капитала ангажиран в едно предприятие или проект с 
аналогична несигурност или риск. За да се определи икономическата печалба 
следва да са известни с точност паричните потоци и алтернативната цена на 
капитала. Паричните потоци към собствениците са идентични с дивидентните 
плащания към тях. 

 
 
 

4. Критерии за вземане на инвестиционни решения 

Ако приемеме за сега, че бъдещите парични потоци и цената на капитака 
са ни известни и че финасовите пазари са без фрикция, разходите за контрол 
са нулеви и е приложим принципа на разделението на Фишер, така че 
ръководството може да максимизира богатството на собствениците можем да 
дефинираме критерии за вземане на инвестиционни решения. Критериите за 
вземане на инвестиционни решения, известни още като критерии за 



1037 

 

капиталово бюджетиране следва да притежават свойството да постигат 
максимизиране на богатството на акционерите. Според Copeland [2] 
критериите могат да бъдат декомпозирани в следните правила: (1) Следва да 
се вземат предвид всички парични потоци; (2) Паричните потоци следва да се 
превеждат към настоящето посредством връзка (дисконтират) отчитаща 
алтернативната цена на капитала; (3) Следва да се избира между множество от 
алтернативни проекти този, който максимизира богатството на собствениците 
и (4) Следва да оценява един проект независимо от всички останали. 

Известни са в теорията и практиката критериите по (1) метода на 
откупуване (изплащане) на инвес-тицията, (2) счетоводната норма на 
възвращаемост, (3) нетната насточща стойност и (4) вътрешната норма на 
възврааемост. Първите два критерия не отразяват правилно стойността на 
парите във времето. Последните два са еквивалентни, но предпочитаме да 
работим с нетната настояща стойност, тъй като последната кореспондира с 
принципа на адитивността на стойността, третира проектите като независими, 
директно адресира проблема със стойността, прилага алтернативната цена на 
капитала и според Copeland [5] и Brealy и Myers [6] е достатъчен и необходим 
критерий за максимизиране на стойността. 

 
5. Източници на финансиране - собствен и дългов капитал 

Едно предприятие получава средства за инвестиране най-общо от два 
класа инвеститори – собственици по формата на собствен капитал и кредитори 
под формата на дълг. Въпреки това приемаме постановката на Copeland [2], че 
някои парични потоци като плащанията на лихва по дълга и изплащането на 
главницата по отпуснати на предприятието кредити не скедва да се включват 
в паричния поток, за целите на капиталовото бюджетиране. Кредиторите на 
предприятието получават поток от фиксирани плащания и могат да обявят 
предприятието в несъстоятелност или да му наложат оздравителна програма. 
Собствениците за разлика от тях получават остатъчните парични потоци след 
като се посрещнат всички останали плащания включително и тези по дълга. 
Важно е да се отбележи, че проектите предприемани от предприятието следва 
да генерират достатъчно доходност, за да покриват изискванта възвращаемост 
от кредиторите (лихва) изплащането на номинала на дълга и очакваните 
дивиденти от страна на акционерите. Когато паричните потоци надвишават 
тези плащания, само тогава е налице нарастване на благосъстоянието на 
собствениците. Всеки един клас инвеститори е изложен на различен риск и 
следователно изисква различна очаквана норма на възвращаемост за 
предоставянето на средтсва на предприятието. „Очакваната норма на 
възвращаемост е алтернативната пропусната възможност за инвеститора за 
инвестираето на оскъдни ресурси в други възможности с еквивалентен риск“ 
Copeland [2]. Когато сконтираме паричните потоци (които изключват 
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плащанията към дълга) със средно претеглената цена на капитала тогава ние 
изрично постулираме имено изискването за покриване на тези очаквания за 
доход като от страна на кредиторите, така и от страна на собствениците. 
Положителна нетна настояща стойност се постига само когато кредиторите и 
собствениците получават очакваната от тях рисково-претеглена норма на 
възвращаемост. 
 
 

6. Цена на капитала – пазарна норма 

Възприемаме следната формула за определяне на среднопретеглената 
цена на капитала: 

 

𝑘 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑏(1 − 𝜏𝑐)
𝐵

𝐵 + 𝑆
+ 𝑘𝑠

𝑆

𝐵 + 𝑆
 

 
като използваме нотацията на [2], където k = WACC e средно претеглената 
цена на капитала, 𝑘𝑏 e лихвата по дълга, 𝜏𝑐 е ефективната ставка на 
корпоративния подоходен данък, 𝑘𝑠е изискуемата възвращаемост на 
собствения капитал, а B и S са съответно стойността на дълга и собствения 
капитал. Тази формула отчита ефекта на данъчните щитове (признаването на 
лихвените плащания за разход) при ползване на дълг като източник на 
финансиране. Въпреки това представяне единствено дейността и 
съпътстващият я риск определят цената на капитала, а не капиталовата 
структура [4]. В същото време на пазарите на финансови инструменти можем 
да наблюдаваме единствено очакваната доходнодст на инструментите 
формиращи капитаталовата структура а не на изискуемата доходнодност от 
дадена дейност, особено когато последната не е шряко представена от 
търгуван финансов инструмент за дейност от същия рисков клас. 
 
7. Свободни парични потоци – ефективен доход 

Възприемаме и дефиницияа на Copeland [2], която е идентична с тази на 
Brealy и Myers [6] и на Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. [5] за нетни 
свободни парични потоци за целите на капиталовото бюджетиране, която е 
изразена посредством следната формула: 

 
FCF = (Rev − VC − FCC)(1 − 𝜏𝑐) + 𝜏𝑐𝐷𝑒𝑝 − 𝐼 

 
където: FCF са свободните парични потоци, Rev, VC, FCC са съответно 

приходите, променливите и условнопостоянните разходи, 𝜏𝑐 е данъчната 
ставка, а Dep e амортизацията. По този начин паричните потоци за целите на 
капиталовото бюджетиране са паричните потоци след данъци при допускането 



1039 

 

за отсъствие на дългово финансиране. Наличието на последното се третира 
посредством корекцията на цената на дълга с данъчната ставка. Обосовката е, 
че когато сконтираме със среднопретеглената цена на капитала, правим 
допускането, че предприятието покрива както очакванията на собствениците, 
така и очакванията на кредиторите за доходност. Тази формула имплицитно 
включва допускането за постоянна капиталова структура, от което може да се 
освободим при необходимост посредством сконтиране с алтернативната цена 
на капитала и моделиране отделно на данъчните щитове по променящия се в 
този случай дълг, което можем да запишем по следния начин: 

 
𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝜏𝑐𝐵 

 

8. Взаимна връзка между парични потоци и цена на капитала 

Инвестиционното решение не може да се вземе без да е известна цената 
на капитала. От една страна цената на капитала зависи от риска на портфейла 
от проекти в предприятието. Добавянето нов проект изменя този риск и цената 
на капитала. А приемането на нов проект пък зависи от цената на капитала. От 
друга гледна точка, добавянето на нов проект предполага извършването на 
инвестиции и финансирането им с нов собствен или дългов капитал, които 
променят стойността на цялото предприятие по формулаta, а също така 
вследствие променят и теглата за изчисляване на среднопретеглената цена на 
капитала. Затова всеки един проект следва да се сконтира с цена на капитала 
съответстваща на неговия риск. 

 
∆𝑉𝐿 = ∆𝑆0 + ∆𝑆𝑛 + ∆𝐵0 + ∆𝐵𝑛  

 
където: ∆𝑉𝐿 е промяна на стойността на предприятието, ∆𝑆0 и ∆𝑆𝑛 са 

промяна на стойността на съществуващия и новонабрания собствен капитал 
необходим за финансиране на проекта, а ∆𝐵0 и ∆𝐵𝑛 са стойностите на 
съществуващия и новопривлечения дълг за финансиране на проекта. Ако 
приемем, че кредиторите разполагат с контракт, който обещава фиксирани 
плащания по лихви и главница, и също така, че новият проект е не по-рисков 
от съществуващата дейност, и че новоиздаденият дълг и съществуващият са 
безрискови и поради всички тези причини промяната на стойността на 
съществуващия дълг е нулева то можем да представим добавянето на новия 
проект към дейността чрез следната формула: 

 
∆𝐼 = ∆𝑆𝑛 + ∆𝐵𝑛 

 
Като разделим с ∆𝐼, по-предното равенство можем да запишем: 
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∆𝑉𝐿

∆𝐼
=

∆𝑆0

∆𝐼
+

∆𝑆𝑛 + ∆𝐵𝑛

∆𝐼
=

∆𝑆0

∆𝐼
+ 1 

 
За да е приемлив един проект за съществуващите собственици на 

капитала трябва да изпълнено следното условие, което ефективно е запис на 
критерия на Тобин: 

 
∆𝑆0

∆𝐼
=

∆𝑉𝐿

∆𝐼
− 1 > 0 ≡  

∆𝑉𝐿

∆𝐼
> 1  

 
Следва да отбележим, че това условие означава, че за да бъде предприет 

един инвестиционен проект ефектът за съществуващите акционери следва да 
е положителен, т.е. ∆𝑆0/∆𝐼 > 0, което е основно поведенческо 
предположение, наложено и от Модилиани и Милър. 

Ако приемем увеличнието на очакваните доходи на предприятието 
вследствие предприетия нов проект за стационарни във времето (без ръст) и че 
поради това допускане инвестицците са равни на амортизациите можем да 
изразим стойността за финансиран изцяло със собствен капитал нов проект 
като сконтираме с алтернативната цена на капитала 𝜌 нетните доходи след 
облагане с данъци. 

 

∆𝑉𝑈 =
(1 − 𝜏𝑐)∆𝐸(𝑁𝑂𝐼)̃

𝜌
 

Тогава предвид горните равенстваможем да запишем, че: 
 

∆𝑉𝐿 =
(1 − 𝜏𝑐)∆𝐸(𝑁𝑂𝐼)̃

𝜌
+ 𝜏𝑐∆𝐵 

За да се освободим от допускането за стационарност на допълнителните 
доходи от един проект, можем да го заменим с изискване за стационарност на 
възвращаемостта като разделим и двете страни на ∆𝐼. 

 
∆𝑉𝐿

∆𝐼
=

(1 − 𝜏𝑐)

𝜌

∆𝐸(𝑁𝑂𝐼)̃

∆𝐼
+ 𝜏𝑐

∆𝐵

∆𝐼
 

 
Тогава изискването за положителен ефект от една инвестиция за 

съществуващите акционери  можем да запишем като: 
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∆𝑉𝐿

∆𝐼
=

(1 − 𝜏𝑐)

𝜌

∆𝐸(𝑁𝑂𝐼)̃

∆𝐼
+ 𝜏𝑐

∆𝐵

∆𝐼
> 1 

След преобразуване получаваме: 
 

(1 − 𝜏𝑐)∆𝐸(𝑁𝑂𝐼)̃

∆𝐼
> 𝜌 (1 − 𝜏𝑐

∆𝐵

∆𝐼
) 

 
Което изразява условието, че очакваната възвращаемост от една 

инвестиция след данъчно облагане следва да е по-гляма от алтернативната 
цена на капитала, като е взет предвид ефекта на дълга. Ако данъчната ставка е 
нулева то цената на капитала е неутрална по отношение на структурата 
нафинансиране, тъй като настоящата конструкция следва рамката на 
Modogliani и Miller [4].  

Тази формула изразява възприетото в теорията и практиката понятие за 
средно претеглена цена на капитала за едно предприятие (WACC) предвид 
капиталовата му структура: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝜌 (1 − 𝜏𝑐

∆𝐵

∆𝐼
) 

 

9. Историческа, заместваща или настояща стойност – дискусията 

продължава 

Отразяването на изменението на стойността на едно предприятие при 
вземането на решение за нов инвестиционен проект, въздейства върху цената 
на капитала постредством интерпретацията на съотношението ∆𝐵/∆𝐼. 
Известна е продължаващата дискусия в съвременната финансова литература 
за основата за установяване на изменението на стойността на дейността на 
едно предприятие при приемането на нов инвестиционен проект. Три са 
възможностите за отразяване на изменението на стойността (1) историческа 
стойност, (2) възстановителна стойност (на пълно заместване на активите с 
еквалентни) и (3) възпроизводствена стойност (идентична с настоящата 
стойност на доходите от оперирането на инвестицията). Историческата 
стойност не е пазарна величина. Остава спорът между възстановителната 
стойност и възпроизводствената стойност. Това е така, защото за 
осъществяването на една инвестиция предприятието разходва 
∆𝐼 (възстановителна стойност на активите), а получава добавена настояща 
стойност ∆𝑉. Връзката между двете стойности се изразява от формулата за 
нетна настояща стойност: 

 
𝑁𝑃𝑉 = ∆𝑉 − ∆𝐼 
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Възниква и въпросът, кога предприятието придобива настоящата 

стойност на един проект вследствие извършени инвестиционни разходи. 
Modigliani и Miller посочват че „ако с B*/V* обозначим дългосрочното 
„целево“ съотношение на дълг спрямо собствен капитал...тогава 
предприятието може да допусне поне като начално предположение, че за всяка 
една конкретна инвестиция dB/dI=B*/V*”.  

Остава открит обаче въпроса дали да се възприеме съотношението ∆𝐵/∆𝐼 
или ∆𝐵/∆𝑉 за установяване на цената на капитала. Modigliani и Miller 
дефинират целевото съотношение на дълга към стойността на предприятието, 
L* като средното дългосрочно съотношение B*/V*. Тогава независимо от това 
как е финансиран даден инвестиционен проект, приложимото дългово 
съотношение е dB/dV.При първоначалното определяне на дълга използваме 
като отправна точка действително необходимите допълнителни инвестиции за 
осъществяване на инвестиционния проект, dI. Дълговото съотношение, L* 
определя размера на дълга, dB приложим към този проект. Ако нетната 
настояща стойност, NPV е положителна, тогава dVе по-голямо от dI. Тогава 
обаче дълговия капацитет на предприятието ще нарастне със стойност по-
голямаот от dB. Ето защо приложимото дългово съотношение за определяне 
на средно претеглената цена на капитала, WACC ще е dB/dV, което ще е равно 
на дългосрочното съотношение B*/V*. 

Ако ∆𝑉 значително надвишава ∆𝐼 възниква въпросът дали кредиторите 
ще се съгласят с очакванията на предприятието за нарастване на стойността му 
значително над възстановителната стойност на активите, които съставляват 
проекта довел до това нарастване. Опираме до известния в съвременните 
финанси проблем за хетерогенността на очакванията на кредитори, 
собственици и ръководство. Ако кредиторите и собствениците имат 
хомогенни очаквания приложимото съотношение е dB/dV. Ако техните 
очаквания не са хетерогенни то поставеният проблем няма еднозначно 
решение и е по-реалистично да приемем, че приложимото съотношение е по-
скоро dB/dI. 

 
 
 

10. Цена на капитала и дълговото съотношение 

Нека сега разгледаме въпроса с цената на собствения капитал. Ако 
модифицираме равенството за цената на китала така, че да се отнася за 
новоизвършените инвестиции получаваме: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝜌 (1 − 𝜏𝑐

∆𝐵

∆𝑉
) = 𝑘𝑏(1 − 𝜏𝑐)

∆𝐵

∆𝑉
+ 𝑘𝑠

∆𝑆

∆𝑉
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и след преобразуване можем да изведем следната връзка за цената на 
собствения капитал при зададено дългово съотношение L=∆𝐵

∆𝑉
, данъчна ставка, 

𝜏𝑐 цена на дълга, 𝑘𝑏 и алтернативната цена на капитала ангажиран в дейността, 
𝜌: 
 

𝑘𝑠 = 𝜌 + (1 − 𝜏𝑐)(𝜌 − 𝑘𝑏)
∆𝐵

∆𝑆
 

 
Тази връзка е централна, тъй тя показва теоретично правилно, че 

определящият фактор е алтернативната цена на капитала 𝜌 ангажиран в 
дейност от същия рисков клас, а конкретната очаквана изискуема доходност 
на собствения капитал зависи допълнително от дълговото съотношение, 
цената на дълга и данъчната ставка. При включването на данъци върху 
доходите на физически лица следваме Милър (Miller, 1977) и за предприятие 
без дългово финансиране имаме: 

𝑉𝑈 =
𝐸(𝑁𝑂𝐼)(1 − 𝜏𝑐)(1 − 𝜏𝑝𝑠)

𝜌
 

 
Стойността на предприятие финансирано и с дълг пък е: 
 

𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + [1 −
(1 − 𝜏𝑐)(1 − 𝜏𝑝𝑠)

(1 − 𝜏𝑝𝐵)
] 𝐵 

 

където: 𝐵 =
𝑘𝑑𝐷(1−𝜏𝑝𝐵)

𝑘𝑏
. 

Само ще отбележим, че при нулеви данъчни подоходни ставки за 
висически лица моделът се редуцира и е еквивалентен на този без такива 
данъци. При изпълнение на следното условие предимството от използване на 
дълг изчезва напълно: 

 
 (1 − 𝜏𝑝𝐵) = (1 − 𝜏𝑐)(1 − 𝜏𝑝𝑠) 

 
Ще пренебрегнем ефекта, на подоходните данъци на физически лица. 

Очаква се той да има много слабо въздействие върху изследваните научни 
въпроси, а понастоящем емпиричното потвърждение за теоретичните 
постановки не са еднозначни. 
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11. Риск и цена на капитала 

Съществуват няколко алтернативни теоретични модела за включване на 
риска в цената, между които еднофакторния модел за оценяване на 
капиталовите активи (МОКА), различни многофактрони модели, 
арбитражната теория за ценообразуванена Рос [7]. Между тези модели 
теоретичните фундаменти на модела за оценка на капиталови активи предвид 
естествената му връзкас портфейлната теория на Марковиц [8] са най-солидни. 
Той намира и най-широко приложение в икономическата практика. Ще 
направим преглед на синтеза между модела и разгледаната по-рано 
основополагаща конструкция на Модилиани-Милър [4], които взети заедно 
предлагат завършен подход за определяне на цената на капитала. Представяме 
синтеза на двата модела като следваме работата на Хамада [9], който пръв 
свързва по-ранните съждения и конструкции на Модилиани Милър с няколко 
години по-късно вормулирания модел на Уилиам Шарп и допълнителното 
обобщение представено от Рубинщайн [10].  

Моделът за оценяване на капиталовите активи може да бъде изразен по 
следната формула: 

 
𝐸(𝑅𝑗) = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽𝑗 

където: 𝐸(𝑅𝑗) е очакваната норма на възвращаемост на актив j, 𝑅𝑓 е 
безрисковия лихвен процент приет за постоянен,𝐸(𝑅𝑚)e очаквания лихвен 
процент на портфейла състоящ се от целия пазар, с тегла кореспондиращи на 
пазарните капитализации на съставляващите го активи, 

 
𝛽𝑗= COV(𝑅𝑗, 𝑅𝑚)/𝑉𝐴𝑅(𝑅𝑚) 

 
Известно е, че всички активи (ценни книги) попадат някъде на пазарната 

линия, която за удобство илюстрираме на фигура 1. 
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Фигура 1 

Най-общо според МОКА цената на капитала, на който и да е актив, в 
равновесие е право пропорционална на систематичния му риск представен от 
ковариацията му с тази на пазара като цяло. 

 
12. Синтез на МОКА и Модилиани-Милър 

Ако свържем МОКА с конструкцията на Модилиани и Милър за цената 
на собствения капитал при предриятия използващи дългово финансиране, 
бихме могли да изведем алтернативната цена на капитала при хипотезата за 
нулево дългово финансиране: 

 

𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽𝐿 = 𝜌 + (1 − 𝜏𝑐)(𝜌 − 𝑘𝑏)
∆𝐵

∆𝑆
 

 
Ако прием, че 𝛽 на дълга е нула и следователно 𝑘𝑏 = 𝑅𝑓 и като вземем 

предвид, че 
 

𝜌 = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽𝑈, 

тъй като дейността има своят макар и ненаблюдаван винаги пряко 
систематичен риск, след заместване и преобразуване можем да изведем 
връзката на 𝛽𝑈 на дейността на едно предприятие с 𝛽𝐿 на неговия собствен 
капитал посредством: 
 

𝛽𝐿 = [1 + (1 − 𝜏𝐶)
𝐵

𝑆
] 𝛽𝑈 
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Синтеза на конструкцията на Модилиани и Милър с тази на МОКА ни 
позволява следните операции: (1) Да изчисляваме систематичния риск на 
дейността (активите) на едно предприятие, който иначе не е наблюдаем, (2) Да 
изчисляваме как променящата се капиталова структура въздейства на средно 
претеглената цена на капитала и на цената на собствения капитал, (3) Да 
определяме изискуемата очаквана капиталова възвращаемост на проекти със 
систематичен риск различен от този на предприятието.За последното следва 
да отбележим, че дейността на едно предприятие е портфейл от проекти всеки 
със своя отделен систематичен риск и ако всеки един от тези проекти покрива 
изискуемата по МОКА капиталова възвращаемост съобразно този риск то и 
цялото предприятие ще има възвращаемост на ангажирания капитал поне 
равна на неговата средно преглена цена. 

Този извод е основен, защото съответства на разделението на Фишер на 
инвестиционното от финансовото решение. Всеки един проект следва въз 
основа на този принцип да се оценява съобразно своя систематичен риск и 
независимо от капиталовата структура и средно претеглената цена на 
капитала, но от своя страна може да промени оптималната капиталова 
структура на предприятието. 

Въз основа на запазването на принципа на разделението, ще игнорираме 
ефекта на капиталовата структура и ще се съсредоточим върху риска и 
доходността на дейностите на предприятието. 
 
13. Включване на риска при дълга 

Досегашните конструкции приемаха дългът на едно предприятие за 
безрисков. Очевидно той не е. Допускането на риск при дълга повдига въпроса 
за валидността на съжденията на Модилиани и Милър и изведените 
зависимости при синтеза им с МОКА. Фундаменталната теоема на Модилиани 
и Милър гласи, че при финансови пазари с пълнота и режим на идеално 
функциониране за стойността на едно предприятие няма значение как се 
разпрделят оперативните потоци от дейността. Процента на дълг и собствен 
капитал не променя общата стойност на паричните потоци генерирани от 
производствените инвестиции на предприятието. Поради тази причина, до 
толкова до колкото не са налице разходи при банкрут, не би следвало да има 
разлика за това дали един дълг е рисков или не. Стиглиц [11] пръв доказва това 
твърдение с отчитане на предпочитания към отделните състояния на 
бъдещето. Рубинщайн [10] извършва същото като използва подхода на 
средните очаквани възвращаемости, вариации и ковариации в общата 
теоретична конструкция на МОКА. Необходимо е да отбележим, че при 
допускането за риск изчисляването на изискуемата норма на възвращаемост 
на дълга съобразно общата формулировка на МОКА се извършва аналогично 
на тази на собствения капитал: 
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𝐸(𝑅𝑏𝑗) = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽𝑏𝑗 

 
Асиметричността на плащанията към собствениците на предприятието 

предизвикана от привличането на дълг в капиталовата структура, най-добре се 
описва и оценява посредством теорията за оценяване на опции (ТОО). При 
възприемането на конструкцията на ММ в комбинация с МОКА е необходимо 
да представим съвместимостта им с ТОО при включването на 
асиметричността. Също така въпреки, че е известно как се ценообразува 
рисков дълг според построенията на МОКА, е важно как се променя цената на 
дълга и цената на собсвения капитал с промяна на капиталовата структура. 
Накратко излагаме алгебричния подход на Хсия [12], който предоставя 
взаимно-валидна и непротиворечива обвръзка на МОКА, ММ и ТОО. За да 
илюстрира съвместостта на тези отделни теории Хсия прави допусканията, че 
(1) предприятието издава дълг (облигация) с нулев купон, който забранява 
капиталови изплащания (разпределения) на доход до матуритета на дълга, 
който е Т, (2) отсъстват транзакционни разходи и данъци, така че стойността 
на предприятието е незасегната от капиталовата му структура (т.е. съждението 
ММ-I е в сила), (3) е налице известен нестохастичен лихвен процент, (4) са 
налице хомогенни очаквания за стохастичния процес, който описва стойността 
на дейността на предприятието във времето. При тези предположения може да 
се конструира опростено предприятие което издава само един клас облигации 
обезпечени единствено с активите му. За да илюстрираме интересите на 
собствениците и кредиторите на предприятието ще използваме известният в 
теорията и практиката паритет между пут и кол опции. Плащанията на базовия 
рисков актив в този случай (стойността на предприятието, V) e равна на сумата 
от облигацията свободна от риска за фалит с нулев купон, B минус издадена от 
облигационерите пут опция в полза на собствениците на капитала да им 
прехвърлят предприятието при цена на упражняване, B (което е представяне 
на ограничената им отговорност) плюс кол опция върху активите, V със цена 
на упражняване В, притежавана от собствениците на предприятието, която 
отразява, че техният интерес е остатъчен и положителен само след покриване 
на дълга. Алгебрично това можем да представим с: 𝑉 + 𝑃 = 𝐵 + 𝑆, което е 
известната формула за паритет. 

Без да се впускаме в подробности, за разлика от Хсия, който използва 
модела на Блaк и Шолс (Black & Scholes, 1973), ние ще представим връзката с 
дискретния биномен възпроизводствен портфел за оценяване на опции на 
Кокс, Рос и Рубинщайн [13]. Според този модел стойността на една опция 
зависи може да се изведе като се състави безрисков портфейл, който включва 
нея и базовия актив, в случая стойността на собствения капитал и стойността 
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на дейността. Ще използваме само резултата от модела: 𝑑𝑆 = ∆𝑑𝑉, където ∆ e 
моментната чувствителност на цената на собствения капитал (представен като 
кол опция върху дейността) от изменението на стойността на дейността на 
предприятието. Ако разделим и двете страни последователно на стойността на 
дейността (активите) и стойността на предприятието, ще получим: 

 
𝑑𝑆

𝑆
= ∆

𝑑𝑉

𝑉

𝑉

𝑆
 

 
И като вземем предвид, че  𝑑𝑆

𝑆
= 𝑟𝑠  и  𝑑𝑉

𝑉
=𝑟𝑣  можем да запишем, че: 

𝑟𝑠 = ∆
𝑉

𝑆
𝑟𝑣 

 
Ако моментния систематичен риск на собствения капитал и този на 

активите на предприятие според МОКА са дефинирани като: 
 

𝛽𝑠 ≡
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑠 , 𝑟𝑚)

𝑉𝐴𝑅(𝑟𝑚)
    и  𝛽𝑣 ≡

𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑣 , 𝑟𝑚)

𝑉𝐴𝑅(𝑟𝑚)
 

 
Тогава можем да използваме тези равенства, за да запишем моментната 

ковариация по следния начин и да изразим 𝛽𝑠 чрез 𝛽𝑣: 
 

𝛽𝑠 = ∆
𝑉

𝑆

𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑣 , 𝑟𝑚)

𝑉𝐴𝑅(𝑟𝑚)
= ∆

𝑉

𝑆
𝛽𝑣 

 
Като заместим  получаваме: 
 

𝑘𝑠 = 𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)∆
𝑉

𝑆
𝛽𝑣 

 
Демонстрирахме съвместимност и взаимна валидност на МОКА с ТОО 

при ограничителното условие за безрисков дълг. Може да се демонстрира и 
валидност на тази съвместимост при освобождаването от това условие при 
допускането за отсъствие на разходи при банкрут. Това отново е направено от 
Хсия [12]. Съвместимостта на МОКА с ММ и ТОО е важно, поради това че 
всяко едно инвестиционно решение, основано на принадлежаща на 
ръководството свобода, която моделираме като реални опции можем да 
представим посредством тази синтезирана конструкция и съответно да 
изчислим систематичния риск, макар че в условията на несигурност при 
променящо се съотношение на V/S и при 𝚫, която зависи както от общия риск 
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на V така и от V/S този систематичен риск е нестабилен признак и варира 
сериозно във времето. 
 
14. Заключение 

Направеният преглед на някои базисни за корпоративните финанси 
конструкции, а именно тази за принципа на разделението на инвестиционните 
от финансовите условия, на независимост на стойността от структурата на 
финансиране при остсъствието на данъци, на ефекта на данъците за 
оптималната структура на финансиране, на ценнобразуването на риска в 
МОКА и опционната същност на рисковия дългне е самоцелен. Извършеният 
в изложението синтез и анализ, и коментир за необходимите имплицитни и 
експлицитни предположения са синтезирана основа за ефективното 
инвестиране в технологии, които предполагат създаването на инвестиционен 
технологичен актив, който е в пъти по-ценен от отделните му компоненти. 
Анализът на дихотомията на стойността между сбора на историческите или 
заместващите стойности на технологичните компоненти и икономическата 
полезност на цялото технологично и организационно решение, е предпоставка 
за определяне на оптималната капиталова структура. Включването на ефекта 
на риска при ползване на дълг и отчитането на асиметричността на стойността, 
произтичаща от същността на дълга и собствения капитал и йерархията на 
тяхната приоритетност в свободния паричен поток са завършващия компонент 
на синтезираната конструкция. Така тя е завършена, теоретично обоснована и 
удачна за директно практическо приложение при оценяване на инвестиции. 
Анализът, макар и в чист вид, и насочен към на пръв поглед отдавна 
разгледани обекти и теми, цели да даде една обща работеща рамка, защото в 
повечето случаи практикуващите икономисти и инженери се губят в разобоя 
на богатството от съвременни парадигми, теории, конструкции и числови 
техники. Остава много бъдеща работа и както винаги, тя е в детайлите. 
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Abstract. This paper represents, an analysis of the influence of the input elements on the 
distribution of water flow in cylindrical evaporators in the graphic industry. Based on a 
mathematical model a computer program has been developed, that determinates the degree of 
uneven distribution of water flow in the pipes of the pipe bundle at cylindrical evaporators. A 
numerical example of such propellants is made and an overview and recommendations for 
changing certain structural elements that contribute to optimal operation of evaporators or 
meeting the criteria for uneven distribution of water flow in the pipe bundle. 
Keywords: water-flow, evaporator. 
 
1. Introduction 

Using the mathematical model (Mijakovski Popovski, 1996),a computer 
program is developed to determine the extent of the uneven distribution of water 
flow in pipes in the pipe bundle in cylindrical ammonia evaporators. 

The degree of uneven distribution of the flow is determined by the ratio of the 
total pressure drop and the dynamic pressure in the intake pipe, respectively, 
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pp
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v
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am




 max  (1) 

 
Where is: 
 vmax - maximum flow rate in the pipes, 
 vsr - average speed of flow in pipes. 
 
 The criteria for the uneven distribution of water flow in pipes in the pipe 
bundle is the requirement, 
 

  %51001 amK  (2) 
 
 A correction of the hydraulic-fluid flow sizes ammonia vaporizers is 
required and as a result, we get the following: 
 a) increase of the total pressure drop so that it will be much larger than the 
dynamic pressure, is: 
 

VL

vp 







 2

2
1

  (3) 

 
 b) decrease of  the dynamic pressure at the entrance of the collector or 
increase of the size of the collector. 
 In certain cases, after the inlet pipe it is necessary to set up a safety barrier, 
which is tasked to protect the pipes in the pipe bundle from the abrasive action of 
the liquid. This protective barrier is used when the product v2 is: 
 

Table 1. Value product v2 
Waterflow Value product v2 

For single-phase flow of non-aggressive liquids: 22352  v  Pa 
For other fluids, including liquids near the boiling point, 7452  v  Pa 

 
 In practice, the safety barrier is placed at a distance DVL/4 of the lower end 
of the inlet pipe, 
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1 - entry chamber, 2 - pipe bundle 

Fig.1. A safety barrier at the entrance to the water chamber 
 

 This certain placement of the barrier does not change the cross-section of 
flow. The fall in static pressure is calculated as the rectangular knee or equation, 
 

2
3,0

22
VL

KV

VL v

A

A
p 




























        Pa (4) 

 
 The safety barrier carried dissipation of kinetic energy flow and provides 
uniform distribution of pressure in the chamber. 

 

 
Fig. 2. Structural characteristics of evaporators cylindrical 

 
2. Numerical example 

According to the mathematical model and the computer program, the criteria for 
uneven distribution of water flow pipe bundle for ammonia evaporators is 
determined which is a product of AD "Frinko" - Bitola, where it can be stated as 
follows: 

1. Cylindrical ammonia evaporators Di-80 (720/700) and Di-200 with its 
structural and linear features are composed in a good way. The criterion of 
imbalances of flow with and without a protective barrier is within the permitted 
limits. 
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2. Cylindrical ammonia evaporators Di-34 with the proposed design features 
listed in Table 1 and water flow of 7,65 m3/h does not meet the criteria for uneven 
distribution of flow through the pipe bundle (18,89 / 16,94). By increasing the size 
of the entry and exit slots D1 / D2 = 89/82 mm for the same flow rate of 7,65 m3/h 
got size criterion 7.056 / 6.735, which is also not satisfactory. By increasing the size 
of the entry and exit openings of following standard sizes D1 / D2 = 108/100 mm, 
the criteria for the uneven distribution of flow through the pipe bundle is satisfied 
(3.87 / 3.77). 

3. For the entire production program of the cylindrical evaporators AD "Frinko" 
- Bitola (Table 1) gives an overview and recommendations for changing certain 
structural elements (Table 2) that contribute to the optimal performance of the 
vaporizers, thus meeting the criteria for uneven distribution of water flow in the pipe 
bundle. 

 
 Table 1. Characteristics of cylindrical evaporators, part I 

 
Type Dn/Dv 

mm 
L 

mm 
L1 

mm 
D1/D2 
mm 

dnc/dc 
mm 

Di-22 632/614 2012 100 57/51 30/24,8 
Di-34 632/614 2462 100 57/51 30/24,8 
Di-60 632/614 4400 100 57/51 38/33 
Di-80 720/700 4612 100 108/100 26,9/22,3 
Di-80 800/776 3852 100 133/125 38/33 

Di-100 1000/976 3600 100 133/125 38/33 
Di-200 1120/1092 4150 100 216/200 30/24,8 

 
Table 2. Characteristics of cylindrical evaporators, part II 

 
Type S 

mm 
No. of 
knags 

t 
mm 

Number of tubes 
in the knag 

Flow 
m3/h 

Di-22 40 8 112 13,13,17,17 
17,17,15,15 

3,0 
4,37 

Di-34 40 8 112 16,16,20,20 
20,20,21,21 

7,65 
11,25 

Di-60 50 8 112 16,16,20,20 
20,20,21,21 

9,3 
13,7 

Di-80 40 8 146 13,13,32,32 
32,32,26,26 

12,0 
17,7 

Di-80 50 8 136 22,22,22,22 12,0 
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22,22,22,22 17,7 
Di-100 50 8 178 32,32,37,37 

37,37,32,32 
14,83 
21,85 

Di-200 40 8 180 69,69,65,65 
62,62,66,66 

29,67 
43,65 

Table 2. Review and recommendations for changes to certain structural elements, 
part I 

 
Type L 

mm 
D1/D2 
mm 

dnc/dc 
mm 

Flow 
m3/h 

Di-22 
632/614 

2012 57/51 
89/82 
89/82 

108/100 

30/24,8 3,0 
3,0 

4,37 
4,37 

Di-34 
632/614 

2462 57/51 
89/82 

108/100 
108/100 

30/24,8 
 

7,65 
7,65 
7,65 

11,25 
Di-60 

632/614 
4400 57/51 

89/82 
133/125 
133/125 

38/33 9,3 
9,3 
9,3 
9,3 

13,7 
Di-80 

720/700 
4612 108/100 

108/100 
26,9/22,3 12 

17,7 
Di-80 

800/776 
3852 133/125 

159/150 
159/150 

38/33 12 
12 

17,7 
Di-100 

1000/976 
3600 133/125 

159/150 
193,7/175 
193,7/175 

38/33 14,83 
14,83 
14,83 
21,85 

Di-200 
1120/1092 

4150 216/200 
216/200 

30/24,8 21,67 
43,65 

- unsatisfactory 
+ satisfies 
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Table 2. Review and recommendations for changes to certain structural elements, 
part II 

 
Type Kam1/Kam2 

% / % 
p 
Pa 

Remark 

Di-22 
632/614 

16,176/14,727 
5/4,2 

5,2/5,034 
4,451/4,321 

285 
143 
297 
256 

- 
+ 
- 
+ 

Di-34 
632/614 

18,89/16,94 
7,036/6,735 
3,87/3,77 

4,451/4,321 

1570 
667 
556 

1044 

- 
- 
+ 
+ 

Di-60 
632/614 

23,901/20,855 
13,56/12,48 
8,63/8,153 
4,62/4,456 
4,785/4,612 

1793 
496 
361 
281 
589 

- 
- 
- 
+ 
+ 

Di-80 
720/700 

2,444/2,406 
2,55/2,507 

2184 
4554 

+ 
+ 

Di-80 
800/776 

5,8/5,58 
3,32/3,24 
3,43/3,35 

371 
316 
665 

- 
+ 
+ 

Di-100 
1000/976 

10,56/9,9 
6,55/6,28 

4,138/4,02 
4,227/4,144 

304 
241 
208 
438 

- 
- 
+ 
+ 

Di-200 
1120/1092 

2,447/2,405 
2,639/2,591 

834 + 
+ 

- unsatisfactory 
+ satisfies 
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Abstract. A Kansei engineering-oriented case study of food packages aimed at formulating 
design guidelines is presented. Using a checklist food package design elements like form, 
logo, image, colours, size, font are evaluated. By Kansei word pairs customer emotions 
during observing and using food packages are assessed. Using a multivariate regression 
model case study data is analysed. Recommendations and guidelines for Kansei engineering 
design of food packages are generated. After implementing the design guidelines significant 
improvement of emotional user experience with food packages can be expected.  
Keywords: Kansei engineering, emotive design, food packages, design guidelines. 
 
1. Introduction 

The emotional consumer-oriented approach for product development Kansei 
Engineering (KE) [10] translates customer feelings and impressions into product 
features. The relationship between product forms and Kansei images with the target of 
developing pleasurable products are studied. KE applies different techniques to connect 
product inspired customer feelings with product features. It has been successfully applied 
worldwide in emotive product design ranging from physical consumer products to IT 
artifacts [12, 15, 17].  

There are few studies on application of KE in Kansei-oriented design of 
packages where the Kansei value of packages triggering consumer emotional response 
is determined. Food package design elements such as predominant and additional colour, 
form, typography, structure of the material [20], etc. influencing user experience with the 
package [4], [18] are used. Usually designers pay more attention to graphical design, 
typography, industrial design and usability and neglect the emotional appeal of 
packages [2]. There is a need of a Kansei-oriented design approach supporting the 
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definition of design recommendations and guidelines in the area of food packages. 
They have to be designed in such a way to induce positive consumer experience and 
feelings [5, 8, 9, 14, 16]. 

In present article we study customer emotions while watching and using food 
packages. Based on data gathered we produced guidelines for Kansei design of food 
packages.  
 
2. Case Study 

With the aim of formulating guidelines for Kansei design of food packages the 
following case study was performed. 69 undergraduate students (17 males and 52 
females aged 20-23) from Technical University of Sofia participated in our study. 
They were forth year students pursuing BS degree in Industrial Design at 
Department of Industrial Design Engineering. Participants assessed within one hour 
11 food packages (cf. table 1) during three Kansei evaluation sessions. They rated 
their emotions by a checklist [11], [12] in terms of food package colour, image, trade 
name, brand and their physical parameters: shape, height, size, volume, etc.  

Three sets of data were obtained from the case study: 
1. Sample of 11 food packages (cf. table1) 

 
Table 1. Eleven dairy food packages used for the case study 

  

 

   
  

 
  

Pack 
1 

Pack 
2 

Pack 
3 

Pack 
4 

Pack 
5 

Pack 
6 

Pack 
7 

Pack 
8 

Pack 
9 

Pack 
10 

Pack 
11 

2. Independent binary variables X  include 77 categories of 23 design 
elements. 

23 design elements of food packages were used like form, colors, shapes, physical 
dimensions, fonts, surface, etc. For each design element its relevant categories like 
predominant color: 1) blue; 2) green; 3) yellow; 4) red; 5) white and 6) silver grey were 
determined. 

3. Dependent ordinal variables Y  include 21 sets of Kansei 
responses by 69 participants.  

The emotional user experience was evaluated by Kansei word pairs in two 
stages: 1) visual assessment with 10 word pairs and 2) tactile (using/touching) 
assessment of food packages with 11 word pairs. For this purpose a five-point 
semantic differential scale, e.g. scale „Appetizing 5-4-3-2-1 Tasteless" was 
applied. The central value (3) reflects the neutral user view.  
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As an appropriate model able to handle large number of independent variables 
X (77) and dependent variables Y (19) the Partial Least Squares Regression (PLSR) 
[1, 7] was selected. Case study data was analysed by PLSR to identify the influence 
of design elements to customer emotions. It helped to build the regression model 
between dependent variables Y (Kansei word pairs) and independent variables X 
(food package design elements) and obtain the standardized regression coefficients 
for all 77 categories of 23 design elements. Ranges and their means were calculated 
using the difference between maximum and minimum categories coefficient values 
of one design element. If the range of a design element is larger than the mean, the 
item is considered to have positive influence in KE food package design.  

A segment of design elements and their ranges is shown in Table 2. The design 
elements with range values above the mean (0.095) are: Predominant Color (0.5922), 
Form (0.1871), Additional Color (0.1735), Trade Name Optical value (0.1662), 
Place Trade Name/Logo (0.1571), Image Size (0.1545), Style of Letter Trade Name 
(0.1114) and Pack Height (0.1056). They are the most important design elements 
with highest positive consumer feelings regarding food packages studied. The 
column ‘Good Design’ includes design element categories supporting positive 
consumer emotions. The column ‘Bad Design’ lists design element categories which 
should be avoided in food package design. For example the category “green color” 
of the design element „Predominant color" influences strong positive customer 
feelings and the category “red color” of the same design element influences strong 
negative customer feelings. The same applies to other design elements above the 
mean (0.095). 

 
Table 2. Most significant design elements ranked according to visual and  

tactile user experience. Recommended categories of design elements 

Design elements Range Good design Bad design 

Predominant Color 0.5922 Green Red 

Form 0.1871 Trapezoid Polygon 

Additional Color 0.1735 Contrast Neutral 

Trade Name Optical Value 0.1662 Bold Light 

Place Trade Name/Logo 0.1571 Above Bottom Left 

Image Size 0.1545 Medium Little 

Style of Letter Trade Name 0.1114 Capitals Up Lowercase 

Pack Height 0.1056 Low High 
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3. Kansei Design Guidelines 

In the following recommendations and guidelines for Kansei design of food 
packages are presented. In table 3 the preferred design element categories supporting 
positive customer feelings followed by packages preferred by customers are 
presented. 

Table 3. Relationship between design elements and dairy food  
packages from user experience viewpoint 

Design element Preferred categories Preferred Packages 

1 Predominant Color Green P7, P8, P2, P1 
2 Form Trapezoid P8 
3 Additional Color Contrast P5, P7, P8, P2, P1 
4 Trade Name Optical value Bold P5, P7, P8, P2, P1 
5 Place Trade Name/Logo Top P5, P7, P8, P2, P1 
6 Image Size Medium P5, P7, P8, P2 
7 Style of Letter Trade Name Capitals P5, P7 
8 Pack Height Low P5, P7, P8, P2, P1 

 
The results of PLSR analysis show that the eight most significant design elements 

and their recommended categories supporting positive customer experience with 
food packages are (cf. table 4): 

1) Predominant Color → (0.5922), - green 
2) Form → (0.1871) - trapezoid  
3) Additional Color → (0.1735) - contrast 
4) Trade Name Optical value → (0.1662) - bold 
5) Place Trade Name/Logo → (0.1571) - top 
6) Image Size → (0.1545) - medium  
7) Style of Letter Trade Name → (0.1114) - capitals 
8) Pack Height → (0.1056) - low 
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Table 4. Segment of design guidelines including best fit design elements  
and their recommended categories with positive customer experience 

 
The packages with Kansei values above the mean (3.52) are show in descending 

order in table 5. They present positive examples for best package design practices. 
 

Table 5. Dairy food packages with positive UX above the mean (3.52) 
PLACE 1:  

4.26 

PLACE 2:  
4.23 

PLACE 3:  
4.17 

PLACE 4:  
3.89 

PLACE 5:  
3.67 

 

  
  

Pack 5 Pack7 Pack 8 Pack 2 Pack 1 

 
The packages with Kansei values below the mean (3.52) are show in ascending 

order in Table 6. They present negative examples for best package design practices. 
 
 
 
 

example recommended value

1 predominant color green

2 shape trapeze

3 Additionality color contrast contrast

4
Optical value

the trade name
bold

5 Position of the trade name above

6 Image Size average

7
Style of writing

the trade name
CAPITALS

8 Height Packaging low

Design elements 

Hochland

HOCHLAND

Hochland
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Table 6. Dairy food packages with negative UX below the mean (3.52) 
PLACE 1:  

3.22 

PLACE 2:  
3.22 

PLACE 3:  
3.21 

PLACE 4:  
3.14 

PLACE 5:  
2.87 

PLACE 6:  
2.75 

 

 
   

 

Pack 10 Pack 6 Pack 4 Pack 11 Pack 9 Pack 3 

 
From table 4 can be defined recommendations and guidelines for Kansei 

packaging design for food packages of class "semi hard" [3]. They could be used for 
introduction of best practices in KE design of food packages.  
 
4. Conclusions 

With the aim of defining design guidelines a KE design case study of food 
packages is performed. A checklist [11, 12] including package design elements and 
Kansei word pairs is used. Case study data from 69 customers of 11 food packages 
are gathered. A multivariate model based on partial least squares regression [7] is 
created and used subsequentially for data analysis. Based on analysis results 
guidelines for design of food packages are established. The analysis has: (1) 
discovered links between food package design elements and emotional customer 
experience; (2) translated Kansei responses to the relevant design elements; (3) 
revealed the influence of design elements towards the design of food package and 4) 
formulated guidelines for emotional customer experience design of food packages. 
This presents a first step in the current research direction. Further research based on 
other models like rough sets [19], analytic hierarchy process [18] and computational 
intelligence is suggested. Very promising new area of research would be also the 
dynamic emotional user experience study [6, 13] using real-time recording of 
customer brain activity for detecting user affective states and applying the data 
gathered for advanced food package design.  
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Abstract. In the following paper is developed a method for creatingvirtual cells with more 
than one module by type in virtual cell manufacturing systems following the requirements of 
mass customization.The proposed method will improve the implementation process of mass 
customization into virtual cell manufacturing. As a resultof using more than one module by 
type will reduce the bottle neck operations and will improve the carrying capacity of the 
system.  
Keywords: mass customization, virtual cell manufacturing systems, virtual cells, method for 
creating virtual cells. 
 
1. Въведение 

В научната литература [2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11] се разглежда само случаят, 
при който за формиране на виртуални клетки във виртуално-клетъчни 
производствени системи се използва само по един модул от всеки вид за 
изпълнение на всяка технологична операция над обработваните партиди. 
 Фактическата комплектация и функционирането на всяка виртуална 
клетка във виртуално-клетъчната производствена система започва от автома-
тизирания технологичен модул (за краткост – модул), изпълняващ първата 
операция от технологичния процес, а след това се активират последователно и 
модулите, определени за изпълнение на следващите операции [3, 5, 7, 9, 11]. 
Стремежът е последователните двойки технологични операции да се 
изпълняват с теоретично възможното припокриване във времето в условията 
на паралелно-последователно съчетаване. Така виртуалната клетка посте-
пенно нараства, докато максимален брой модули изпълняват съответните 
технологични операции над различни части от партидата. Завършването на 
поредната технологична операция над партидата е сигнал за "отделяне" от 

mailto:mariangenchev@abv.bg
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клетката на използвания до този момент модул и "преминаването" му към със-
тава на нова виртуална клетка или резервната клетка, включваща 
неосигурените с работа модули в момента. С приключването и на последната 
технологична операция клетката престава да съществува. Използваният 
виртуален подход при създаване на клетките позволява модул от определен 
вид да принадлежи към определена виртуална клетка само през част от 
жизнения й цикъл. Така всеки модул може последователно да участва в разли-
чен брой виртуални клетки и да се постигне по-пълното му натоварване. 
 При масовата къстамизация, поради поръчковия характер и твърде 
широката номенклатура на обработваните партиди, изпълнението на  
технологични операции със значителни различия в оперативните времена по 
на един модул от съответния вид ще доведе до значително удължаване на 
времето за обработката им във виртуално-клетъчната производствена система. 
Лимитиращи ще бъдат технологичните операции с най-продължителните 
оперативни времена. За да се осигури необходимата гъвкавост и минимизира 
цикълът на частичния процес, осъществяван във виртуалните клетки, е 
необходимо да се потърси възможност за използване на по няколко модула от 
съответния вид за изпълнение на тези операции. Чрез използване на по 
няколко модула от всеки вид при изпълнение на „тесните“ (най-
продължителните) технологичните операции трябва да се постигне 
приблизително изравняване на пропускателните възможности на съответните 
модули за отделните операции от частичния процес по обработката на 
партидата , т.е. влага се специфично съдържание в термина „тесни“. Затова е 
целесъобразно да се приложи методически подход за формиране на виртуална 
клетка с няколко модула от вид за най-продължителните операции от 
частичния процес при преобладаващо паралелно-последователно съчетаване 
на технологичните операции или прилаганото по изключение последователно 
съчетаване. При разработването на подхода най-напред трябва да се установи 
кои технологични операции от частичния процес са „тесни“, а след това да се 
определи броят на необходимите модули за всяка една от тях, за да се изравнят 
приблизително пропускателните възможности на използваните модули за 
отделните операции.  
 
2. Изложение 

За реализацията на предлагания методически подход е разработен метод 
за формиране на виртуални клетки при използване на няколко модула от вид 
за изпълнение на съответните технологични операции над обработваната 
партида, включващ изпълнението на следните стъпки: 
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2.1. Определяне средноаритметичното преобладаващо оперативно време 

на технологичните операции за обработка на партида във виртуално-

клетъчната производствена система 
За илюстрация на приложението на метода ще бъде разгледан пример. В 

таблица 1 са дадени примерни данни за пет технологични операции за 
обработка на партида във виртуално-клетъчна производствена система, 
разположена върху правоъгълна площадка с дванадесет позиции за петте вида 
модули.  

Таблица 1. Примерни данни за партидата и модулите 
във виртуално-клетъчна производствена система 

Пореден номер на 
операцията 

Оперативно време, 
мин/бр. 

Вид 
модул 

Брой модули от 
вид 

1 10 A 1 
2 20 D 2 
3 69 E 4 
4 24 B 3 
5 22 C 2 

За определяне на местоположението на модулите от различните видове 
върху площадката на виртуално-клетъчна производствена система в условията 
на равномерно разпръснато разположение се използва метода на 
равнопоставеността [3, 5, 8], осигуряващ приблизително еднакви възможности 
за формиране на виртуални клетки от различни видове модули за обработване 
на партидите. На фигура 1 са посочени числовите характеристики на 
дванадесетте позиции на правоъгълната площадка, изчислени с помощта на 
метода на равнопоставеността. 

 

Фиг. 1.  Числови характеристики на дванадесетте позиции  на площадката [5] 
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На фигура 2 е дадено разпределението на модулите от всеки вид по видо-
вете позиции на площадката с помощта на метода на равнопоставеността. 

За определяне на средната продължителност на преобладаващите 
оперативни времена на технологичните операции за обработката на партидата 
(първата стъпка на метода) е подходящо оперативните времена да се нанесат 
на координатна система (фигура 3), от която да се установят преобладаващите 
оперативни времена (поне половината от всички оперативни времена). 

 

Фиг. 2.  Разпределение на модулите от всеки вид  
по видове позиции на площадката [5] 

За примера преобладаващите стойности (фигура 3) са в интервала 20 – 24 
мин/бр., а средноаритметичното преобладаващо оперативно време (tпр) е 22 
мин/бр. 
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Фиг. 3. Средноаритметично преобладаващо оперативно време 

2.2. Определяне технологичната операция (технологичните операции), 

която е „тясна“ (които са „тесни“) при обработката на партидата във 

виртуално-клетъчната производствена система 

Технологичната операция, която е „тясна“ в осъществявания частичен 
процес във виртуално-клетъчната производствена система при обработката на 
партидата, е третата операция, тъй като оперативното й време е най-
продължителното и тази операция най-силно влияе върху продължителността 
на цикъла на частичния процес, ако се изпълнява само на един модул. Този 
модул е с най-малки пропускателни възможности спрямо останалите във 
виртуалната клетка. 
2.3. Определяне съотношението (кj)  на всяко едно оперативно време и 

средното преобладаващо оперативно време 

Съотношението се изчислява по формулата: 
кj = tопj / tпр , 

където tопj е оперативното време на j-тата операция, мин/бр. 
Съотношенията за петте операции са: к1 = 0,45; к2 = 0,91; к3 = 3,13; к4 = 

1,09 и к5 = 1,00. 
 

2.4. Определяне необходимия брой модули от всеки вид за всяка 

технологична операция 

Ако кj е в границите от 0 до 1,49 е целесъобразно да се използва по един 
модул от вид за съответната операция във виртуалната клетка, при което само 
при стойност 1,49 съответният модул ще бъде “претоварен“ спрямо останалите 



1070 

 

максимум с 49 %. Когато кj е в границата от 1,5 до 2,49, е необходимо да се 
предвидят 2 модула за съответната операция, а при стойности от 2,5 до 3,49 – 
3 модула и т.н. 

За разглеждания пример к3 = 3,13, което предопределя нуждата от 3 
модула от този вид, а за останалите операции стойностите са в диапазона от 0 
до 1,49, поради което е необходим по един модул от съответния вид. 
Резултатите са обобщени в таблица 2. 

Таблица 2. Необходим брой модули от вид за обработваната партида 
Пореден номер на 

операцията 
Оперативно 

време, мин/бр. 
Вид 

модул 
Необходим брой 

модули от вид 
1 10 A 1 
2 20 D 1 
3 69 E 3 
4 24 B 1 
5 22 C 1 

Ако модулите от съответния вид във виртуално-клетъчната 
производствена система са по-малко от изчислените за съответната 
технологична операция, определени с помощта на кj, то се приема наличният 
брой модули от съответния вид във виртуално-клетъчната производствена 
система, които ще имат значително по-малки пропускателни възможности 

. 

2.5. Разработване на всички възможни варианти за формиране на 

виртуална клетка с един и с няколко модула от вид 

В случаите, при които е необходим по един модул за всяка една операция, 
за разработване на вариантите за формиране на виртуална клетка се използва 
известния метод [7]. На фигура 4, използвайки този метод, е представен 
примерен вариант за формиране на виртуална клетка за изпълнение на петте 
технологични операции по на един модул от вид. 
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Фиг. 4. Виртуална клетка с по един модул от вид за всяка технологична операция 

На фигура 5 е представен един от всички възможни варианти за 
формиране на виртуална клетка за обработката на партидата при използване 
на по няколко модула от вид, като за изпълнение на първа, втора, четвърта и 
пета технологични операции са предвидени по един модул от вид, а за третата 
технологична операция – три модула от съответния вид Е. За обработката на 
партидата при използване на седем модула (по един за първа, втора, четвърта 
и пета операции и три – за трета) се разработват всички възможни варианти за 
дейното формиране. 

 

2.6. Определяне на обема транспортна работа (дължината на пътя) за 

преместване на партидата полуфабрикати между модулите във 

виртуалната клетка 

За всички варианти за формиране на виртуалната клетка при използване 
на по няколко модула от вид за изпълнение на технологичните операции от 
частичния процес, се определя дължината на пътя, който ще изминат 
полуфабрикатите от обработваната партиада във виртуално-клетъчната 
производствена система, като се използват условни единици. Между съседно 
стоящи модули разстоянието се приема за 1. Съставя се приоритетен списък, 
като вариантите се подреждат по нарастващата стойност на изминатия път. 
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Фиг. 5. Виртуална клетка с три модула за третата („тясната“) технологична операция 

2.7. Избор на оптимален вариант за формиране на виртуална клетка 

 Избира се вариантът с минимален обем на транспортна работа (минимална 
дължина на пътя) за преместване на полуфабрикатите между модулите във 
виртуалната клетка – първият от приоритетния списък. 
 
3. Заключение 

В заключение може да се обобщи, че за целите на приложението на 
масовата къстамизация в производствената дейност е разработен метод за 
формиране на виртуални клетки във виртуално-клетъчни производствени 
системи с използване на няколко модула от вид за изпълнение на „тесните“ 
технологични операции при обработката на партидите. С помощта на метода 
ще се ограничи появата на „тесни“ технологични операции и ще се съдейства 
за приблизително изравняване на пропускателните възможности на 
използваните модули за изпълнение на съответните технологични операции от 
частичния процес. Използването на по няколко модула от вид за „тесните“ 
технологични операции ще доведе до значително съкращаване на циклите на 
частичните процеси, осъществявани във виртуално-клетъчната производ-
ствена система за механична обработка и на оборотните задели в тях. 
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Abstract.  The article presents a method for application of SMED. The improvement is 
implemented as kaizen event with duration up to 2 weeks. Expected results are: reduction of 
changeover times at least 5 times, reduction of waste, enhanced availability / utilization of 
resources. 
Keywords: (5-6 keywords) SMED, Kaizen, GEMBA, Lean Manufacturing, 5S.   
 

1. Въведение 

Поради факта, че установяването се извършва рядко много, практиците 
занимаващи се със серийно производство, не обръщат внимание на установя-
ването/пренастройка [1]. Този процес (класическата пренастройка) се състои 
от няколко етапа Фиг. 2 [2]. 

Предпоставка за рядка пренастройка е затворен цикъл между партидна 
организация, редки пренастройки, ниска квалификация, големи задели, високи 
режийни. 

 

Завършване  

на задела 

Сваляне на 

инструментите и 

приспособленията 

Смяна на 

инструментите и 

приспособленията 

До 

настройка  

(спряна 

машина) 

Проби 

Започване  

на нов 

задел 

 
Фиг. 2. Разбивка на пренастройката 
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2. Методика 
При реализацията на това събитие е използвана авторска методика, която 

приема, че процеса на намаляването на времето за установяване се състои от 
4-тири стъпки (фази), а именно [3, 4]. 

 Обслужване, организация и управление. 
 Преминаване от външно към вътрешно установяване. 
 Усъвършенстване на процеса на установяване 
 Елиминиране на донастройките. 

Част от тях не изискват спиране. т.е. могат да се изпълняват докато тече 
физическата трансформация на предходното изделие. С внедряването на нови 
инструменти или приспособления е възможно да се намали (елиминира) 
времето за донастройка. На Фиг. 3 е показана методика за прилагането на бърза 
пренастройка 
 

 

Фиг. 3. Методика за прилагане на бърза пренастройка 
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3. Реализация 
Идентифициране на загубите: 

Събитието започна с „разходка тип гемба” (現場) по време на която бе  
(1),  (5) наблюдавано част от процеса на смяна и попълвана карта за анализ на 
операциите по пренастройка, като в тази таблицата бе описано текущото 
състояние на операциите, операцията бе категоризирани, времето за нейното 
изпълнение, както и бе съставен план за въздействие и определено целево 
време за постигане [1, 5]. 
 

Таблица 1. Карта за анализ на операциите по пренастройка 

 

 
 
Анализ na загубите: 

След това се проведе анализ на загубите, като те бяха класифицирани в 
следните групи: 

 вътрешни,  
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 външни,  
 загуби при настройка,  
 загуби при смяна,  
 загуби при обслужване и почистване на инструмента,  
 загуби при подготовка на инструмента. 
Обобщаването на този анализ води до следните изводи: 

I. Планираните смени са с продължителност съответно от 42 и 38 часа, 
реалната им продължителност е от 52.3 и 41.16 часа, като това не 
включва донастройките по време на работа. 

II. Първите няколко часа след смяната, машите работят в режим „тръгни-
спри“. 

III. Основните загуби идват от липсата на подготовка за смените – лип-
сата на необходимите инструменти, неподреждането на инструмен-
тите и приспособленията в правилната им последователност, липсата 
на масички (кутии) с необходимите инструменти и приспособления, 
които да се поставят в работната зона (тяхното достигане, без да не се 
налага въртене или извършване на допълнително движение). 

 

 
Фиг. 4. Липса на подготовка 

 
IV. Също така много време се губи в следствие на ръчния монтаж, демон-

таж на глави, пети, чаши и носачи. Тяхното близко положение 
позволява използването на приспособление за едновременен монтаж 
и демонтаж по двойки. Тези приспособления трябва да бъдат съчетани 
с възможността да се използва инструмент захранващ от наличното 
пневматично задвижване.  
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Фиг. 5. Ръчен монтаж и демонтаж 

 
V. Сглобките са с твърде много витки, което увеличава времето при 

ръчен монтаж и демонтаж. 
 

 
Фиг. 6. Сглобки с твърде много витки 

 
VI. При настройка загубите идват на начина, по който са конструирани 

машините, а именно – да дават възможност за работа на голямо 
разнообразие от продукти (примери за това са направляващите дис-
кове около диск водещ на лайнинга, регулирането на пътищата, 
датчиците и дувките). 

 

 
Фиг. 7. Разбивка на пренастройката 

 
Част от възможностите за намаляване на времето за пренастройка са 

свързани с елиминиране на операциите, носещи загуби и за въвеждане на 
системата 5S в звено „Комплектация“: На базата на текущо положение в 
звеното са разработени следните препоръки:  
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 За пътища – вертикално с обособено и означено място за всеки път. 
На земята да има скари предотвратяващи изхабяването на пътищата. 

 За сектори и дискове – хоризонтално с обособено и означено място за 
всеки един, като скарите могат да се монтират и върху съществува-
щите стелажи. Входовете (направляващите) да се съхраняват при 
пътищата в отделни дървени кутии. 

 За инструментите да бъдат изработени кутии с обособено и означено 
място. Тези кутии трябва да могат да се побират в работните зони. За 
предпочитане местата за инструментите да са хоризонтални.  

 Да бъдат изработени колички (плота на височината на кръста) за 
предвижване на инструментите, приспособленията, главите, чашите, 
петите и т.н. 

 За главите, чашите и техните направляващи да се изработят кутии за 
тяхното съхранения като всяка (главите, чашите, направляваща) се 
съхранява в отделна клетка с номера, под който се сглобява. 

 Отделни кутийки за всеки комплект калибри. 
 

 
Фиг. 8. Текущо положение в цех „Комплектация“ 

 
Разработеното трансформиране на вътрешните операции във външни е на 

няколко етапа: 
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 На първо време – монтаж и демонтаж на дувки и датчици (след изработка 
на преходници позволяващи бързо и надеждно превключване), смяна на 
втулки алкоцел; 

 На по-късен етап – разработка на фиксирани пътища (премахване на 
настройка), разработка на устройство за автоматично фиксиране на 
размера на входа и изхода; 

 Конструкцията на част от въртящите се механизми (чаши носещи, държа-
щи на чаши носещи, пети) позволява използването на приспособления за 
едновременен монтаж и демонтаж по двойки. Тези приспособление е 
желателно да бъдат задвижвани пневматично (например пневматичен 
гайковерт).  

 
Фиг. 9. Фиксирани пътища 

 
План за реализацията на бърза пренастройка 

Като първа част от плана за реализацията на бърза пренастройка бе 
разработена система контрол на 5S при бърза пренастройка, която включва 
следните 11 точки [1]. 
 Всички инструменти и приспособления се съхраняват на определените за 

целта места? 
 Инструментите и приспособленията за смяна са подредени на количката/ 

кутията? 
 По време на смяна нужните инструменти и приспособления са лесно 

достъпни? 
 По време на смяна нужните инструменти и приспособления са подредени 

по реда на използването? 
 инструментите, приспособленията и количките се използват само при 

смяна? 
 На всяка машина има необходимите инструкции за извършване на 

смяната? 
 Смяната се извършва съгласно инструкциите? 
 По време на смяна има необходимите заготовки за проверка? 
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 Ясно е означено мястото къде трябва да се оставят демонтираните 
инструменти и приспособления? 

 Ясно е означено мястото къде трябва да се оставят неизползваните 
инструменти и приспособления? 

 Неизползваните инструменти и приспособления се съхраняват на местата 
си? 
Впоследствие бяха дефинирани два типа решения, като за всяко от тях е: 
 Разработена таблица за последователността на операциите и разпре-

деление на дейностите между заетите в пренастройката; 
 Дефинирана необходимата инвестиция (какви инструменти и приспо-

собления е необходимо да бъдат доставени). 
Идеята на първото решение, наречено „ниско бюджетно” бе с помощта на 

минимални инвестиции да се реализира намаляване на времето за смяна от 
порядъка на 4-5 пъти (за цялостна смяна от 250 мин на 45-50). Това решение 
изисква следната инвестиция: 

 втори комплект датчици, дувки,  
 пътища за основните размери (напр. 22х30, 25х33 и т.н),  
 пневматични инструменти за монтаж и демонтаж (гайковерт), 
 приспособления позволяващи едновременен монтаж и демонтаж на 

чаши носещи; държащи на чаши носещи; пети,  
 направляващи за всички диаметри за диск водещ,  
 втори комплект диск водещ с втулки.  

 

 
Фиг. 10. Част от решенията на „ниско бюджетното” решение 

 

Идеята на второто решение, наречено „радикално”, бе смяна на монтира-
ната и предварително настроена главата (ИЕ, чаши) на ролинга от към ротора, 
а на лайнинга смяна на плоча към която предварително са монтирани и 
настроени пътища, механизъм за подаване на и поставяне на алкоцела. При 
това решение се реализира намаляване на времето за смяна от порядъка на 10 
пъти (за цялостна смяна от 250 мин на 24 мин). Необходимата за това 
инвестиции е: 
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Фиг. 11. Част от решенията на „радикалното” решение 

 
 втори комплект глава (ИЕ, чаши, гърбица,и др.),  
 втори комплект лайнинг (пътища, система за подаване и поставяне на 

алкоцел, направляващи дискове),  
 втори комплект датчици, дувки,  
 базиране на датчика, входа и изхода на ролинга към тялото на главата.  
 стенд за настройка на главата на ролнига,  
 стенд за настройка на лайнинга,  
 количка на нивото на базовата повърхност на главата на ролнига,  
 количка на нивото на базовата повърхност на лайнинга, 

4. Заключение 

Разработена е методика за бърза пренастройка, във формат събитие, която 
е приложима в условията на българските индустриални предприятия. 
Използват се последните идеи и новости от теория на управлението, но без да 
се копира и нарушава нечия друга интелектуална собственост. Процеса на 
намаляването на времето за установяване се състои от 4-тири стъпки (фази):   

 Обслужване, организация и управление.  
 Преминаване от външно към вътрешно установяване. 
 Усъвършенстване на процеса на установяване 
 Елиминиране на донастройките. 

При приложението му може да се очакват следните ползи: увеличаване на 
наличния капацитет чрез съкращаване на времето за пренастройка, внедряване 
на система за визуален контрол от тип 5S, съкращаване на времето за 
производство, загубите на време за пренастройка, както и повишаване на 
качеството. 
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Abstract. In the recent years, lean manufacturing concept is being followed by various 
organizations which mainly focus on improving the processes by eliminating and reducing 
waste. In the present paper, an approach for implementing lean manufacturing is presented, 
and the resultsof such implementationin a Bulgarian industrial enterpriseare presented as 
well.The experience of the enterprise under consideration could be used by other companies 
from Bulgarian industrial sector. 
Keywords: Value Steam Mapping/VSM, Lean Manufacturing,Waste, Value Added 
Activities, Production/Operations Management, Industrial Enterprise. 
 

1. Въведение 

През последните години редица производствени предприятия и такива от 
сферата на услугите полагат усилия да внедряват Lean-производството (Lean 
Manufacturing) в своята дейност, с оглед повишаване ефективността на 
осъществяваните производствени/операционни процеси и като резултат от 
това – увеличаване на добавената стойност за клиентите. Последното е добра 
предпоставка за нарастване на тяхната удовлетвореност, а от там – иза подо-
бряване конкурентната позиция на предприятието. 

В настоящия момент ориентацията към клиента е обект на широка диску-
сия в научните среди и в тази връзка се лансират различни подходи, с помощта 
на които клиентът да се интегрира в процеса на създаване на стойност [1, 2, 3]. 
Насочеността към клиента и идентифицирането и изследването на потока на 
добавената стойност (Value Stream) са сред основните характеристики на Lean 
[4]. За изследването на осъществяваните операции/процеси и идентифицира-
нето на тези от тях, които добавят стойност се разработва т. нар. „Карта на 

mailto:nkoleva@tu-sofia.bg
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добавената стойност“ (Value Stream Map – VSM). С нейна помощ технологич-
ните потоци от суровини, материали и съпътстващите ги информационни по-
тоци се описват графично, при което фокусът е от момента на приемане на 
поръчката до момента, в който крайният продукт бива доставен на клиента 
(Delivery Time). Основната цел при разработването на картата на добавената 
стойност е да бъдат разграничени дейностите, които добавят стойност към 
продукта, т. е. носят полезност за клиента от тези, които не добавят стойност. 
По този начин успешно се анализират и определят загубите, които не могат да 
бъдат избегнати от тези, които могат да бъдат елиминирани. 

В настоящия доклад е представено внедряването на Lean в условията на 
българско индустриално предприятие, като са дискутирани и резултатите – 
постигнати и очаквани – както за предприятието, така и за неговите клиенти. 

 
2. Постановка на проблема 

Често при внедряването на Lean в своята практика предприятията не пос-
тигат очакваната ефективност [5]. Това се дължи от една страна на неразбира-
не на философията на самата концепция, а от друга – на неизползване на по-
тенциала/ресурсите, с които предприятието разполага.Друг важен фактор, въз-
препятстващ достигането на търсената ефективност, е непознаването, а от там 
– инеотчитането в достатъчна степен изискванията на клиентите. 

Предвид това успешното внедряване на Lean изисква разбиране и след-
ване на следните негови основни постановки [6]: 

- Клиентът е най-важен! Стойността на продукта се определя от 
това, каква полезност носи за клиента. Предвид това оценката на 
тази полезност следва да бъде направена през погледа на самите 
клиенти; 

- Елиминиране на дейностите, които не добавят стойност или 
т. нар. Muda [6, 7].Тук следва да се посочи, че Muda се категоризи-
рат в две основни групи, а именно: 

 Muda I–дейности, които не добавят стойност, но са необ-
ходими за осъществяване на съответните производстве-
ни/операционни процеси, например: пренастройване на 
машините, и не могат да бъдат премахнати. Тук усилията 
трябва да бъдат насочени към минимизиране на времето за 
тяхното осъществяване; 

 Muda II – дейности, които не добавят стойност и нямат ни-
какъв принос към осъществяваните производствени/ опе-
рационни процеси т.е.излишни саи следва да бъдат 
елиминирани; 
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- Принцип на „поточност“ на производствените процеси. Тук 
стремежът е към постигане на или доближаване към поточна фор-
ма на организация на производството, ако и където е възможно; 

- Използване на тегленето като принцип на придвижване на полу-
фабрикатите по операциите и фазите на производствения процес; 

- (не на последно място) Стремеж към перфекционизъм. 
 

3. Методическа последователност 

Същността на използвания при внедряването и описан в настоящата 
публикация подход се състои в анализа и оценката на: 

(1) Нагласата на работещите в предприятието за подобни промени 
Тук на първо място следва да бъде установено доколко ръководството на 

предприятието, а след това – и неговите служители, са убедени в необходи-
мостта от промяна и като следствие от това – доколко са мотивирани да 
реализират тази промяна. Резултатите от проведените анализи на този етап са 
определящи за успешността на инициираната промяна! 

(2) Организацията и управлението на производството 
Тук следва да се установи: 

- потенциалът на производствената подсистема за внедряване на 

принципите на Lean; 
- кои са дейностите/операциите, които не добавят стойност (Muda). 

За тази цел се разработва картата на добавената стойност (VSM), като се има 
предвид методическата последователност от фигура 1: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Методическа последователност за разработване на картата на добавената 
стойност (Value Stream Map) 

 1 
Определяне на групата продукти, които ще 

бъдат обект на анализ 

 

Описване на текущото състояние 2 

Проектиране на бъдещото състояние 

 

3 

Разработване на план за 
оптимизация/реализиране на подобрения  

4 

ИЗПЪЛНЕНИЕ на плана  
за оптимизация  5 
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(3) Взаимодействието/сътрудничеството с клиентите 
Тук следва се установят изискванията на клиентите, като например вре-

мето за доставка на желаното крайно изделие. Съобразно параметрите/ 
изискванията, които са поставили клиентите следва да бъде извършен анализи 
оценка на текущото състояние, описано посредством VSM. 

За установяване изискванията на клиентите, т.е. тяхното разбиране за 
стойност на изделието, е необходимо от една страна да бъде извършено 
проучване на пазара, което ще даде важна информация за търсенето на съот-
ветното изделие или продуктова фамилия – обеми, тенденции, влияещи фак-
тори, рискове и т.н.Това позволява на производителите най-общо да се ориен-
тират в пазарната обстановка.От друга страна (на следваща итерация)– да се 
проведе задълбочено проучване на техните нагласи. Комуникацията и сътруд-
ничеството с клиентите трябва да е непрекъснат процес с оглед настройване 
на производствената подсистема към техните реални потребности. 
 

4. Внедряване 

В настоящата точка са представени резултатите от приложението на под-
хода за внедряване на Lean в условията на българско индустриално предприя-
тие. 

За обект на приложното изследване е избрано предприятие от електрон-
ната промишленост. Апробирането е осъществено при следните условия: 
- От съображения за конфиденциалност от страна на ръководството на 

предприятието неговото наименование е променено на „Електрон“ ООД; 

- Всички данни, необходими за демонстриране приложението на Lean, са 

напълно реални и бяха предоставени с разрешение на ръководството от 

съответните специалисти – производствен мениджър, технолози, 

оператори на машини и др. 

„Електрон“ ООД е предприятие, чиито предмет на дейност е разработване 
и произвеждане на интегрални схеми, сензори и системи за автомобили и 
потребителска електроника. 
 
4.1. Анализ и оценка на нагласата на служителите на „Електрон“ ООД за 

промени 
В настоящата разработка, за да бъде изследвана средата, в която функ-

ционира „Електрон“ ООД, беше направено анкетно проучване и интервю на 
работното място. За тази цел беше разработен въпросник, организиран в 5 ос-
новни раздела. За респонденти бяха избрани фирмени специалисти и мени-
джъри. 

Посоченото изследване послужи в следните направления: 
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- Да се установят основните проблеми, пред които е изправено пред-

приятието при осъществяването на своята дейност; 

- Доколко тези проблеми са реално осъзнати от ръководството и 

служителите и  

- Доколко са мотивирани ръководството и служителите да положат 

усилия за преодоляване на проблемите, съпътстващи дейността им. 

Като обобщение на получените от изследването резултати може да се 
каже, че ръководството на „Електрон“ ООД демонстрира разбиране, че за да 
постигне амбициозните си цели и да повиши удовлетвореността на клиентите 
си трябва да бъде постигнат необходимият баланс между качеството на пред-
лаганите продукти, цената, времето за доставка, възможностите за иновации и 
т.н.Ръководството на „Електрон“ ООД също така осъзнава необходимостта от 
промяна, свързана с оптимизиране на процесите, с оглед постигане на жела-
ната ефективност. 
4.2. Анализ и оценка на организацията и управлението на производството 

 От направения анализ беше установено, че придвижването на материали-
те по технологичната верига е на принципа „теглене + тласкане“,т.е. поръчката 
на клиента стартира процеса (елемент на теглене), но самият процес започва 
от началото и се тласка по технологичния му маршрут към съответните фази и 
операции (фиг. 2). 

Тласкане

ТласканеТласкане + Теглене Тласкане

Изработка 

на пластини

Тласкане

Придвижване 

до следващия 

участък/ 

складиране

Тестване на 

пластините

FIFO принцип

Придвижване 

до следващия 

участък/ 

складиране

FIFO принцип

Операция 1 2 3 4 5 6 7 8

Теглене/ тласкане

Тласкане

Корпусиране 

на чипове

Придвижване 

до следващия 

участък/ 

складиране

Тласкане

Тестване на 

пластините

FIFO принцип

Операция 1 2 3 4 5 6 7 8

Теглене/ тласкане

FIFO принцип

Тласкане

Складиране
Изпращане към 

клиента

Поръчка на 

пластини, базирани 

на прогнизи и/ или 

поръчки

 
Фиг. 2. Блок-схема на движението на материалните потоци по технологичната верига 
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 На фигура 3 е представен технологичният процес за избрания 
типопредставител, като са посочени и складовите наличности, откъдето може 
да се види, че първоначално техният размер е висок. 

 
Фиг. 3. Описание на производствения процес на типопредставителя 

Доставките на пластини са веднъж седмично по 30 000 бр., след което се 
започва обработката им на партиди от по 7 500 бр. Веднъж седмично се прави 
и доставка след асемблирането – 27 500 бр. Така всяка седмица се получават 
около 22 000 бр. годни чипа, което е в състояние да удовлетвори месечното 
търсене (88 500 бр.), но е изключително важно всяка седмица да се произвежда 
определеното количество и всяка ситуация, различна от нормалната 
(повредена машина, некачествени чипове, голям брой „претествания“ и др. 
под.) би довела до неизпълнение на зададената норма. 

На фигура 4 е представена картата на добавената стойност при текущото 
положение. С нейна помощ е определено, че времето, което добавя стойност е 
94,295 сек., а това, което недобавя стойност – 162 часа.  
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Фиг. 4. Карта на добавената стойност за текущото състояние на процеса 

Забележка: За описание на процесите, предварително са определени: 
- Броят на операторите на машини – всяка машина има по един 

оператор за дадена операция; 
- C/T (Cycle Time)–оперативното време; 
- C/O (Changeover Time) – време за пренастройка; 
- Коефициентът за използване на сменното време (Uptime) – приема 

се 85% за машините и 80% за операторите; 
- Средното време за изчакване в склад преди и след започване на 

„Пробинг“ и „Краен тест“– определено е в зависимост от седмич-
ния график, както и от допълнителни фактори, не позволяващи на-
временното започване на теста (неработеща машина, обработка на 
машината на друг, по-приоритетен продукти т.н.). 

За подобряване на текущото състояние на процеса бяха предприети следните 
мерки: 
1) Увеличаване броя на доставките – от веднъж седмично по 30 000 бр. на 

два пъти седмично по 17 500 бр.По този начин се постигат следните 
преимущества: 

- по-ниски нива на складовите наличности;  
- по-добро планиране; 
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- предпоставки за по-голяма непрекъснатост на производствения 
процес; 

- равномерно натоварване на производствените мощности. 
2) Внедряване на KANBAN картички (на фигура 5 е представена KANBAN сис-

тема между две от операциите в производствено звено „Пробинг“). 

 
Фиг. 5. KANBAN система в производствено звено „Пробинг“ 

След произвеждане на пластините или асемблирането в предприятията-
доставчици, те се доставят по 17 500 бр., 2 пъти в седмицата. Графиците за 
„Пробинг“ и „Краен тест“ се контролират от KANBAN пост– мястото, където 
се складират всички KANBAN картички. 

Обработката на транспортни партиди от по 263 бр., като на ден се тестват 
по7 500 бр. Между всеки 2 операции в „Пробинг“ и „Краен тест“ има межди-
нен оборотен задел (т. нар. в Lean „супермаркет“) и отново чрез картичките 
KANBAN се инициира започване на следващата операция. 
3) Намаляване на времената за „Пробинг“ и „Краен тест“чрез оптимизиране 

на тест програмите или закупуване на ново оборудване; 
4) Премахване на междуоперационните задели и изчакването на полуфаб-

рикатите между трите последователни операции в „Пробинг“ и „Краен 
тест“. За целта операциите се комбинират в т. нар. „производствени клет-
ки“ (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Графично представяне на комбинираните операции в производствени 

звена „Пробинг“ и „Краен тест“  
На фигура 7 е представена картата на добавената стойност при 

промененото състояние на процеса (след като са взети предвид изброените по-
горе препоръки). С нейна помощ е определено, че времето, което добавя 
стойност е 94,295 сек., а това, което не добавя стойност се намалява на122 часа. 
 
5. Резултати и обобщение 

След внедряването на подобренията е необходимо да се следи и контро-
лира внимателно новият процес и начинът на осъществяването му. За целта 
трябва да се прави оценка на ефективността чрез периодични отчети за: 

- изпълнението на производствените планове, 
- произведените количества, 
- навременно реализираната продукция, 
- степента на натоварване на машините и 
- предприемане на превантивни действия при проблемни ситуации. 
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Фиг. 7. Карта на добавената стойност за усъвършенствания процес 

 
Всяка добре внедрена система VSM се нуждае от оценка на поне 3 до 5 

основни ключови показатели за изпълнение: 
- Време; 

- Цена; 

- Качество; 

- Надеждност; 

- Удовлетвореност на клиентите. 

Ако някой от основните показатели не отговаря на нормата е необходимо 
да се анализира и да се предприемат действия за подобряването му. 

На базата на направения анализ на ситуацията,в условията на която функ-
ционира “Електрон“ ООД, както и на основата на направения VSMмодел за 
избрания типопредставител,може да се обобщи, че разработеното предложе-
ниеще доведе до подобряване работата на предприятието като цяло, под-
помагайки го: 

 в процеса на планиране, което ще му позволи оптимално да използва 
разполагаемия капацитет; 
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 в процеса на обслужване на клиентите чрез изпълнение на догово-
реното време за доставка; 

 в иновативната дейност чрез осигуряване на повече възможности 
за развитие и промяна; 

 в изпълнението на производствения процес, чрез правилното му 
организиране, намаляване на възможните проблеми и тесни места; 

 в поддържането на ниски нива на складови наличности, достатъч-
ни да удовлетворят потребностите. 
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Abstract. Agile project management refers to an iterative, incremental method of managing 
the design and build activities for engineering, information technology, as well as other 
business areas that aim to provide a new product or service development in a highly flexible 
and interactive manner. This paper looks in detail at Scrum and Kanban Boards as agile 
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1. Introduction  

Scrum is an agile methodology that can be applied to nearly any project. 
However, the Scrum methodology is most commonly used in software development. 
The Scrum process is suited for projects with rapidly changing or highly emergent 
requirements. Kanban Boards are also very powerful operations management tools 
that can be used to visualize the project progress. 

Scrum is an iterative and incremental agile software development framework 
for managing product development [1, 2]. It defines "a flexible, holistic product 
development strategy where a development team works as a unit to reach a common 
goal" [3], challenges assumptions of the "traditional, sequential approach" [3] to 
product development, and enables teams to self-organize by encouraging physical 
co-location or close online collaboration of all team members, as well as daily face-
to-face communication among members and disciplines in the project. 

A key principle of Scrum is its recognition that during production processes 
customers can change their minds about what they want and need (often called 
requirements volatility/flexibility) [4], and that unpredicted challenges cannot be 
easily addressed in a traditional predictive or planned manner. As such, Scrum 
adopts an empirical approach – accepting that the problem cannot be fully 
understood or defined, focusing instead on maximizing the team's ability to deliver 
quickly, to respond to emerging requirements and to adapt to evolving technologies 
and changes in market conditions. 

mailto:ralitza.zlatova@gmail.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Holism
https://en.wikipedia.org/wiki/Empirical
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2. Scrum 

2.1. Brief History of Scrum 

Scrum was first defined as "a flexible, holistic product development strategy 
where a development team works as a unit to reach a common goal" as opposed to a 
"traditional, sequential approach" in 1986 by Hirotaka Takeuchi and Ikujiro Nonaka 
in their publication “The New Product Development Game” [5]. Takeuchi and 
Nonaka later argued in [6] that it is a form of "organizational knowledge creation, ... 
especially good at bringing about innovation continuously, incrementally and 
spirally". The authors described a new approach to commercial product development 
that would increase speed and flexibility, based on case studies from manufacturing 
firms in the automotive, photocopier and printer industries [7]. They called this the 
holistic or rugby approach, as the whole process is performed by one cross-
functional team across multiple overlapping phases, where the team "tries to go the 
distance as a unit, passing the ball back and forth" [7] (in rugby football, a Scrum 
refers to a tight-packed formation of players with their heads down who attempt to 
gain possession of the ball [8]). 

In the early 1990s, Ken Schwaber used what would become Scrum at his 
company, Advanced Development Methods, and Jeff Sutherland, with John 
Scumniotales and Jeff McKenna, developed a similar approach at Easel Corporation, 
and were the first to refer to it using the single word Scrum [9]. In 1995, Sutherland 
and Schwaber jointly presented a paper describing the Scrum methodology at the 
Business Object Design and Implementation Workshop held as part of Object-
Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95 (OOPSLA '95) in 
Austin, Texas, its first public presentation [10]. Schwaber and Sutherland 
collaborated during the following years to merge above writings, their experiences, 
and industry best practices into what is now known as Scrum [11]. 

2.1. Scrum Overview & Framework 

Scrum is an agile process most commonly used for product development, 
especially software development. Scrum is a project management framework that is 
applicable to any project with aggressive deadlines, complex requirements and a 
degree of uniqueness. In Scrum, projects move forward via a series of iterations 
called sprints. Each sprint is typically two to four weeks long. The Scrum model 
suggests each sprint begins with a brief planning meeting and concludes with a 
review. The Scrum Framework is visually presented on Figure 1. 

Scrum involves a cross-functional team creating a list to work on [7]. The team 
consists of three roles: (1) Product Owner, (2) the Team and (3) a Scrum Master, 
who each have specific tasks [8]. The team then works through three phases – pre-
sprint planning, the sprint and then a post-sprint meeting [10]. The group has daily 
meetings and keeps a Product Backlog [11]. In the book “The Secrets of Happy 

https://en.wikipedia.org/wiki/New_product_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(software_development)#cite_note-Takeuchi-7
https://en.wikipedia.org/wiki/Rugby_football
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum
http://blog.mountaingoatsoftware.com/deciding-what-kind-of-projects-are-most-suited-for-agile
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Families”, Sutherland even modified this agile approach to family interactions [12]. 
He has been quoted as saying that the three distinguishing factors between Scrum 
teams and normal ones are: self-management, continuity of team membership, and 
dedication to a single project [13]. Clarification of user needs is an essential 
component – "It is better for the developers to be surfing than writing code that won't 
be needed" [14]. 

 
Figure 1. The Scrum Framework 

Scrum team: A typical Scrum team has between five and nine people, but 
Scrum projects can easily scale into the hundreds. However, Scrum can easily be 
used by one-person teams and often is. This team does not include any of the 
traditional software engineering roles such as programmer, designer, tester or 
architect. Everyone on the project works together to complete the set of work they 
have collectively committed to complete within a sprint. Scrum teams develop a 
deep form of camaraderie and a feeling that “we’re all in this together.” 

Product owner: The product owner is the project’s key stakeholder and 
represents users, customers and others in the process. The product owner is often 
someone from product management or marketing, a key stakeholder or a key user. 

Scrum Master: The Scrum Master is responsible for making sure the team is 
as productive as possible. The Scrum Master does this by helping the team use the 
Scrum process, by removing impediments to progress, by protecting the team from 
outside, and so on. 
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Product backlog: The product backlog is a prioritized features list containing 
every desired feature or change to the product. Note: The term “backlog” can get 
confusing because it’s used for two different things. To clarify, the product backlog 
is a list of desired features for the product. The sprint backlog is a list of tasks to be 
completed in a sprint. 

Sprint planning meeting: At the start of each sprint, a sprint planning meeting 
is held, during which the product owner presents the top items on the product 
backlog to the team. The Scrum team selects the work they can complete during the 
coming sprint. That work is then moved from the product backlog to a sprint 
backlog, which is the list of tasks needed to complete the product backlog items the 
team has committed to complete in the sprint. 

Daily Scrum: Each day during the sprint, a brief meeting called the daily Scrum 
is conducted. This meeting helps set the context for each day’s work and helps the 
team stay on track. All team members are required to attend the daily Scrum. 

Sprint review meeting: At the end of each sprint, the team demonstrates the 
completed functionality at a sprint review meeting, during which, the team shows 
what they accomplished during the sprint. Typically, this takes the form of a 
demonstration of the new features, but in an informal way; for example, PowerPoint 
slides are not allowed. The meeting must not become a task in itself nor a distraction 
from the process. 

Sprint retrospective: Also at the end of each sprint, the team conducts a sprint 
retrospective, which is a meeting during which the team (including its Scrum Master 
and product owner) reflect on how well Scrum is working for them and what changes 
they may wish to make for it to work even better. 

At the start of each sprint, the team selects some amount of work from the 
product backlog and commits to completing that work during the sprint. Part of 
figuring out how much they can commit to is creating the sprint backlog, which is 
the list of tasks (and an estimate of how long each will take) needed to deliver the 
selected set of product backlog items to be completed in the sprint. 

At the end of each sprint, the team produces a potentially shippable product 
increment – i.e. working, high-quality software. Each day during the sprint, team 
members meet to discuss their progress and any impediments to completing the work 
for that sprint. This is known as the daily Scrum, and is shown as the smaller green 
circle above. 

Agile software development with Scrum is often perceived as a methodology, 
but rather than viewing Scrum as methodology, one has to think of it as a framework 

for managing a process (Figure 2). In the agile Scrum world, instead of providing 
complete, detailed descriptions of how everything is to be done on a project, much 
of it is left up to the Scrum software development team. This is because the team 
will know best how to solve the problem they are presented. This is why in Scrum 
development, for example, a sprint planning meeting is described in terms of the 
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desired outcome (a commitment to a set of features to be developed in the next 
sprint) instead of a set of Entry criteria, Task definitions, Validation criteria, Exit 
criteria (ETVX) and so on, as would be provided in most project management 
methodologies. Scrum also relies on a self-organizing, cross-functional team – there 
is no overall team leader who decides which person will do which task or how a 
problem will be solved. Those are issues that are decided by  

 

 
Figure 2. The Scrum Methodology 

the team as a whole. Initially, the scope of a Scrum project is defined by the Scrum 
plan that includes a definition of each of the product backlog items (features). The 
most important customer and high-business value items should be prioritized to be 
implemented first and broken down into tasks in a sprint planning session that is 
primarily driven by the product owner. A person with the designated role of Scrum 
Master facilitates and guides the team. 

The team meets frequently (Daily Scrums) with the intent to discuss progress, 
remove impediments in order to reduce risk, and agree on remaining hours of work 
to complete. At the completion of every sprint cycle, the results of the sprint are 
presented and discussed in a sprint review meeting involving all stakeholders, 
including the customer. The project should be left in a tested, working state. The 
team will decide whether to release or to proceed to the next sprint cycle. 

Scrum doesn’t usually allow new feature requests to be tacked on without 
removing other yet-to-be-implemented features, so there should be little risk of 
creeping requirements that impact schedule and cost. 

2.2. Flexibility 

If a Scrum Master is to be successful, then (s)he has to be comfortable with 
uncertainty. The very nature of the process is that things will change and shift 
constantly--work moving in and out of sprints, focus shifting from feature to feature, 
and from new development to bug fixing and back again. This would be a nightmare 
for an individual who needs to have a highly structured focus and is uncomfortable 
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with constant change. Scrum Masters have to be incredibly flexible, focusing on the 
big picture goals and ensuring that progress is being made toward those while 
accepting that the details will be constantly shifting. Their team members have 
considerable autonomy over their work, and they will take advantage of this to move 
from one piece of work to another--shifts that the Scrum Master likely won’t know 
about until after the fact. 

Individuals who can be flexible in their leadership (and it’s more leadership than 
simply management) will stand a much better chance to be successful and will likely 
have a lot more fun than someone who struggles without structure. 

In comparison with our traditional view of a project manager: the waterfall PM 
will be focused on building a detailed project plan that clearly lays out what each 
individual will be doing on any given day throughout the project, how much time 
they will spend on it, the total duration, what has to happen first, what will happen 
next, how much it should cost and what the associated risks are. 

 
3. Kanban Boards 

Kanban is another tool used to implement agile approach. Back in the 1940s, 
Toyota optimized its engineering process by modeling it after how supermarkets 
stock shelves work. Supermarkets stock just enough products to meet consumer 
demand – a practice that optimizes the flow between the supermarket and the 
consumer. Because inventory levels match with consumption patterns, the super-
market gains significant efficiency in inventory management and optimizing for the 
customer. When Toyota brought that idea to its factory floors, teams (such as the 
team that attaches the doors to the car's frame) would deliver a card, or "Kanban", to 
each other (say, to the team that assembles the doors) to signal that they have excess 
capacity and are ready to pull more materials. Although the signaling technology has 
evolved, this system is still at the core of “Just-In-Time” or “Lean” Manufacturing 
today. 

Kanban does the same for software teams. By matching the amount of work in 
progress to team's capacity, Kanban gives teams more flexible planning options, 
faster output, clear focus, and transparency throughout the development cycle.  

To provide a very simple summary, the most basic Kanban board is simply three 
columns titled “not started”, “in progress” and “complete”. The aim, not 
surprisingly, is to move work items-usually represented by sticky notes in a physical 
Kanban board through the columns. 

3.1. Basic and Powerful 

Despite the fact that Kanban boards are very simple structures, they are also 
tremendously powerful tools. As long as all of the work items are added to the board 
and maintained, anyone can see at a glance where their work is, and can also get a 

https://www.atlassian.com/agile/wip-limits
https://www.atlassian.com/agile/wip-limits
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high-level sense of how much work has been completed, what remains and what is 
currently being worked on. 

The simplicity also makes it easy for software tools to be developed to allow for 
Kanban boards to be managed online, which of course also opens up the possibility 
of integration with existing tools to have work assigned to individuals, to capture 
updates and automate workflow, to categorize work items in different ways, etc. Of 
course the data can also be captured and reported on in the organization’s project 
portfolio management (or similar) tool of choice. 
3.2. Flexibility 

A Kanban team is only focused on the work that's actively in progress. Once the 
team completes a work item, they pluck the next work item off the top of the backlog. 
The product owner is free to re-prioritize work in the backlog without disrupting the 
team, because any changes outside the current work items don't impact the team. As 
long as the product owner keeps the most important work items on top of the 
backlog, the development team is assured they are delivering maximum value back 
to the business. So there's no need for the fixed-length iterations you find in Scrum.  
3.3. Minimizing Cycle Time 

Cycle time is a key metric for Kanban teams. Cycle time is the amount of time 
it takes for a unit of work to travel through the team’s workflow–from the moment 
work starts to the moment it ships. By optimizing cycle time, the team confidently 
forecast the delivery of future work. 

Overlapping skill sets lead to smaller cycle times. When only one person holds 
a skill set, that person becomes a bottleneck in the workflow. So teams employ basic 
best practices like code review and mentoring help to spread knowledge. Shared 
skills mean that team members can take on heterogeneous work, which further 
optimizes cycle time. It also means that if there is a backup of work, the entire team 
can swarm on it to get the process flowing smoothly again. For instance, testing isn't 
only done by QA engineers. Developers pitch in too! 

In a Kanban framework, it's the entire team's responsibility to ensure work is 
moving smoothly through the process.  
3.4. Efficiency 

Multitasking kills efficiency. The more work items in flight at any given time, 
the more context switching, which hinders their path to completion. That's why a 
key tenant of Kanban is to limit the amount of work in progress (WIP). Work-in-
progress limits highlight bottlenecks and backups in the team's process due to lack 
of focus, people, or skill sets. 

For example, a typical software team might have four workflow states: to do, in 
progress, code review, and done. They could choose to set a WIP limit of 2 for the 
code review state. That might seem like a low limit, but there's good reason for it: 
code that hasn't been reviewed not only hasn't shipped yet, but may need significant 
re-work before it is ready to ship. So it's important to take action on code reviews 

https://www.atlassian.com/agile/backlogs
https://www.atlassian.com/agile/product-management
https://www.atlassian.com/agile/metrics
https://www.atlassian.com/agile/workflow
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right away, and setting a WIP limit helps the team hold themselves accountable to 
that. It forces the team to knock out those reviews before pulling in new work.  
3.5. Making Metrics Visual 

One of Kanban's core values is continuous improvement. But how do teams 
ensure they're continuing to improve? One word: visuals. When the team can see 
data, it's easier to spot bottlenecks in the process (and remove them!). Two common 
reports Kanban teams use are control charts and cumulative flow diagrams. 

A control chart shows the cycle time for each issue as well as a rolling average 
for the team. 
4. Conclusion 

We know that continuous integration (CI) – the practice of building and 
validating code incrementally throughout the day – is essential for maintaining 
quality. Now let's meet CI's older, more sophisticated cousin: continuous delivery 
(CD). This is the practice of releasing work to customers frequently–even daily or 
hourly. Kanban and CD beautifully complement each other because both techniques 
focus on the just-in-time (and one-at-a-time) delivery of value. 

The faster a team can deliver innovation to market, the more competitive their 
product will be in the marketplace. And Kanban teams focus on exactly that: 
optimizing the flow of work out to customers.  
Scrum vs. Kanban – a comparison 

Kanban and Scrum share some of the same concepts but have very different 
approaches. That is why, they should not be confused with one another. 

Table 1. A comparison between Scrum and Kanban 

 Scrum Kanban 

Cadence 
Regular fixed length sprints (i.e. 
2 weeks) Continuous flow 

Release 

methodology 

At the end of each sprint if 
approved by the product owner 

Continuous delivery or at 
the team's discretion 

Roles 
Product owner, Scrum Master, 
development team 

No existing roles. Some 
teams enlist the help of an 
agile coach. 

Key metrics Velocity Cycle time 

Change 

philosophy 

Teams should strive to not make 
changes to the sprint forecast du-
ring the sprint. Doing so compro-
mises learnings around 
estimation. 

Change can happen at any 
time 

https://www.atlassian.com/agile/continuous-integration
https://www.atlassian.com/agile/scrum
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Some teams blend the ideals of Kanban and Scrum into "Scrumban". They 
take fixed length sprints and roles from Scrum and the focus on work in progress 
limits and cycle time from Kanban. For teams just starting out with agile, however, 
we strongly recommend choosing one single methodology or the other and running 
with it for a while. You can always get fancy later on.                                                                                                                            
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Abstract. In the present paper an approach for supply logistics improvement is presented. It 
can be done by realization of three stages of the supply logistics optimization process – 
assessment the overall necessity of supply logistics’ improvement, assessment of the necessity 
and priority of the sub-process improvement. They are based to determination the efficiency 
of supply logistics’ processes. The paper continues with explanation how the comparison 
between the set forth goal of improvement and the actual state of the current logistics 
processes is made. Methodology of calculating the coefficients which are necessary for 
improvement process are reviewed. 
Keywords: supply logistic, optimization, improvement process, deviation.   
 

1. Въведение 

Функцията на всяко предприятие е да извършва трансформация на 
входящи елементи (суровини и материали), чрез факторите на производството 
(сгради, машини, работна сила), в продукт/услуга предназначен за задоволя-
ване на клиентска потребност [1]. Трансформацията е свързана с протичането 
на различни бизнес процеси [2], процеси [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] и дейности [10, 11], 
обединени в производствени цикли. Логистичните процеси представляват 
важна част от бизнес процесите в организацията, обособени в три фази - 
логистика на снабдяването, на производството и на дистрибуцията. В тази 
връзка те могат да бъдат разгледани като специфични бизнес процеси, 
протичащи напречно в организацията. При задълбочаване на анализа всяка 
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фаза на логистиката може да бъде допълнително декомпозирана на няколко 
нива. Логистичните процеси пресичат отделните звена и са ориентирани по 
протежение на информационния и материалния поток, преминаващ през 
цялата логистична верига. За подобряването на логистичните дейности в 
организацията може да се използва математически апарат, който позволява 
идентификация и реорганизация на критичните елементи в логистичните 
процеси. Обратната връзка, отчитаща удовлетвореността на клиентите от 
логистичното обслужване и размера на логистичните разходи, предоставя 
необходимия сигнал, който стартира процеса на подобряване на логистичната 
система. Този сигнал се движи в обратна посока на протичащите логистични 
процеси. За да отговорят на клиентските потребности, организациите 
извършват оптимизация в една или във всички фази на логистиката. 
Оптимизацията трябва да се извърши посредством методика, съобразена с 
фирмена структура, както и с избраната стратегия. 

За да се осъществи оптимизацията на снабдителската логистика, е 
необходимо да се установи съществува ли реално нужда от подобрение. 
Сигналът за това се подава от производствената система на организацията, 
която се явява клиент на снабдителската логистика в рамките на цялостния 
логистичен процес.  

Един от начините за установяване на насоките за подобрение е чрез 
прилагането на подход за определяне на общата потребност от подобряване на 
снабдителската логистика. За тази цел е необходимо реалното и желаното 
състояние на процесът на снабдителска логистика да се представи 
посредством вектори – реален и целеви. Реалният вектор представлява 
съвкупност от елементи, описващи всички подпроцеси и дейности, 
изграждащи снабдителската логистика. Всеки елемент се представя като 
частичен вектор със съответни координати. Координатите описват реалните 
стойности на параметрите, характеризиращи различни аспекти на 
ефективността на процеса [12]. Чрез сумиране на векторите се получава общия 
(резултантен) вектор. Целевият вектор е изграден чрез отбелязване на 
координатите на целта върху координатната система, чиито дименсии се 
определят от параметрите, изведени от обратната връзка, получена от 
клиентите. От началната точка на координатната система до точката, 
отбелязваща желаното подобрение се построява вектор, който се нарича 
целеви вектор. Ако съпоставката между вектора на реалния процес и вектора 
на целевия процес покаже отклонения в полза на целевия вектор, тогава е 
необходимо да се извърши задълбочен анализ и подобряване на процесът 
снабдителска логистика. В обратния случай следва, че параметрите на 
съществуващия фирмен процес на логистиката на снабдяването са по-добри от 
поставената цел и следователно не е необходимо подобрение. Сравняването на 
координатите на двата вектора дава възможност за определяне на общата 



1106 

 

потребност от подобрение на процеса на снабдителска логистика. Тя се 
установява чрез изчисление на ефективността на снабдителската логистика 
спрямо определената цел. За да се постигнат цялостни и устойчиви 
подобрения, е необходимо оптимизацията да премине последователно през 
следните три фази: 

 определяне на общата потребност от подобрение на снабдителската 
логистика; 

 определяне на потребността от подобрение на подпроцесите; 
 определяне на приоритета за подобрение на подпроцесите. 

 
Целта на настоящата статия е да се представи подход, състоящ се от три 

фази,  за подобрение на снабдителската логистика в организацията. 
 
2. Определяне на общата потребност от подобрение на снабдителската 

логистика 
Определянето на потребността за подобрение на снабдителската 

логистика стартира с графично представяне на реалния и целевия процес. То 
има за цел да се визуализират дименсиите на двата вектора (процеса). Като 
дименсии могат да се изберат различни критерии и показатели, измерващи 
ефективността на снабдителската логистика като „точност на доставките от 
доставчици“, „срокове за снабдяване“, „висока степен на обслужване“, „ниски 
процесни разходи“, „ниски разходи за запаси“ и др. Изборът на параметри, 
които да се използват като дименсии на координатната система, е съобразен 
със заложената логистична стратегия на организацията, поставената цел за 
подобрение, както и от необходимостта да се проследяват отклоненията в 
техните стойности.  

За да се установи нуждата от подобрение на реалния процес (логистика на 
снабдяването), трябва да се изчисли „коефициент на обща ефективност на 
снабдителската логистика”, който се бележи с “ERSLo” и се изчислява по 
формула (1). 

𝑬𝑹𝑺𝑳𝒐 =

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑻)𝑛
𝑗=1 ]𝑚

𝑖=1

2

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑹 )
𝑛
𝑗=1 ]𝑚

𝑖=1

2

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑇)𝑛
𝑗=1 ]𝑚

𝑖=1

2

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑅 )
𝑛
𝑗=1 ]𝑚

𝑖=1

2

 

където: 
Pj,max,T – стойност на целевия процес по максимизиращите измерения; 
Pj,max,R – стойност на реалния процес по максимизиращите измерения; 

(1) 
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Pj,min,T – стойност на целевия процес по минимизиращите измерения; 
Pj,min,R – стойност на реалния процес по минимизиращите измерения; 
j = 1 ..... n – номер на разглежданите под-процеси; 
i= 1 .....m – номер на разглежданите измерения. 
 
Впоследствие получената за коефициента стойност се сравнява с единица 

(табл. 1). При коефициент на „обща ефективност на снабдителската логистика” 
по-голям от 1-ца поставената цел за оптимизация на снабдителската логистика 
е по-ефективна от реално протичащия процес. Следователно е необходимо 
предприемане на незабавни мерки за подобрение му. Това се извършва в 
следващите етапи на оптимизацията. Процесите, при които „ERSLo>1” се 
определя като критични за процесната верига на логистиката на снабдяването 
в организацията. При „ERSLo=1” реалният процес е толкова ефективен, 
колкото поставената цел. В този случай подобрение не е необходимо. 
Наблюдението върху тези процеси трябва да продължи. Ако стойността на 
„ERSLo<1” се прави извод, че реалният процес на действие на снабдителската 
логистика е по-ефективен от поставената цел. От това следва, че 
съществуващият процес не е критичен за процесната верига на снабдителската 
логистика, по-добър е от поставената цел на оптимизация и подобрение не е 
необходимо.  
 

Таблица 1. Интерпретация на коефициент “ERSLo” 
съотношения интерпретация 

ERSLo≥1 PT>PR 
Реалният процес е по-неефективен от целта.  

Необходимо е подобрение. 

ERSLo=1 PT=PR Реалният процес е толкова ефективен, колкото целта.  
Подобрение не е необходимо. 

ERSLo<1 PT<PR Реалният процес е по-ефективен от целта.  
Подобрение не е необходимо. 

За да се изчисли коефициента на „обща ефективност на снабдителската 
логистика”, е необходимо преди това да се премине през последователност от 
действия и изчисления на спомагателни коефициенти в няколко стъпки. 

Стъпка 1 – Определяне на координатите на всички частични реални 
вектори, изграждащи процеса (вектор) на снабдителската логистика в 
предприятието по всички изследвани измерения. 

Стъпка 2 – Проверка за характера на изследваните измерения. Ако 
подобрението се изразява в увеличаване на стойността по съответното 
измерение, се пристъпва към стъпка 3. В обратния случай се преминава към 
стъпка 4. 

Стъпка 3 – Изчисляване на коефициент на ефективност на 
максимизиращите измерения (2). 
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𝐄𝐏𝐒𝐋𝒎𝒂𝒙, 𝐢 =
√[∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑻)

𝟐𝒏
𝑗=𝟏 ]

√[∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑹 )
𝑛
𝑗=𝟏

𝟐
]

 

където: 
Pj,max,T – стойност на целевия процес по максимизиращите измерения; 
Pj,max,R – стойност на реалния процес по максимизиращите измерения; 
j = 1 ..... n – номер на разглежданите подпроцеси; 
i= 1 .....m – номер на разглежданите измерения. 
Стъпка 4 – Изчисляване на коефициент на ефективност на 

минимизиращите измерения (3). 

𝐄𝐏𝐒𝐋𝐦𝐢𝐧, 𝐢 =
√[∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑻)

𝟐𝒏
𝑗=𝟏 ]

√[∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑹 )
𝑛
𝑗=𝟏

𝟐
]

 

където: 
Pj,min,T – стойност на целевия процес по минимизиращите измерения; 
Pj,min,R – стойност на реалния процес по минимизиращите измерения; 
j = 1 ..... n – номер на разглежданите подпроцеси; 
i= 1 .....m – номер на разглежданите измерения. 
 
Стъпка 5 – Изчисляване на еднофакторен коефициент на ефективност 

“ERSLSD”. Този коефициент приема стойностите на изчислените вече в 
предходните две стъпки коефициенти на ефективност на максимизиращите 
или минимизиращите измерения. 

Стъпка 6 – Проверка за компенсиране между всички измерения. При тази 
ситуация се допуска, че отклоненията в различните измерения се балансират 
по между си, тъй като характеристиките на процеса (вектора) допринасят в 
различна степен за постигане на изследваната цел на логистиката на 
снабдяването. 

Стъпка 7 – Пресмятане на коефициента на „обща ефективност на 
логистиката на снабдяването”. 

Стъпка 8 – Извършва се проверка за липса на компенсация между всички 
характеристики на процеса на снабдителска логистика. Приема се, че ако по 
едно от анализираните измерения има нужда от подобрение, то целият реален 
процес има нужда от подобрение. 

Стъпка 9 – Проверява се за наличие на измерения, които не се компенсират 
с останалите и в същото време по тях не съществува необходимост от 
подобрение.  

Стъпка 10 – Изчисляване на многофакторен коефициент на ефективност 
на снабдителската логистика само по измеренията, които се компенсират по 
между си и имат нужда от оптимизация. Коефициентът се бележи с “ERSLMD” 
и се изчислява по формула 4.  

(2) 

(3) 

(2) 

(3) 
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𝑬𝑹𝑺𝑳𝑴𝑫 =

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑻)𝑛
𝑗=1 ]

2𝑚
𝑞=1

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑎𝑥,𝑹 )
𝑛
𝑗=1 ]

2𝑚
𝑞=1

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑇)𝑛
𝑗=1 ]

2𝑚
𝑞=1

√∑ [∑ (𝑷𝑗,𝑚𝑖𝑛,𝑅 )
𝑛
𝑗=1 ]

2𝑚
𝑞=1

 

където: 
Pj,max,T – стойност на целевия процес по максимизиращите измерения; 
Pj,max,R – стойност на реалния процес по максимизиращите измерения; 
Pj,min,T – стойност на целевия процес по минимизиращите измерения; 
Pj,min,R – стойност на реалния процес по минимизиращите измерения; 
j = 1 ..... n – номер на разглежданите под-процеси; 
q= 1 .....m – номер на разглежданите измерения. 
 
Тези характеристики на логистиката на снабдяването, по които има нужда 

от подобряване и се компенсират по между си са елементи на множеството 
„Аq” където q=1,…,m и „Аq” е подмножество на „Ci” (всички разглеждани 
дименсии). След изчисляване на коефициента се преминава към стъпка 11. 

Стъпка 11 – Коефициентът на „обща ефективност на снабдителската 
логистика” приема стойностите на еднофакторния или многофакторния 
коефициент на ефективност. 

Стъпка 12 – Изчислените стойности на коефициента “ERSLo” се сравняват 
с единица.  
 

3. Определяне на потребността от подобрение на подпроцесите на 

снабдителската логистика 
Определянето на потребността от подобрение на съществуващите под-

процеси или дейности3 се извършва само ако е налице обща потребност от 
подобрение на снабдителската логистика. То се извършва чрез съпоставка 
между частичните реални и целеви вектори. За тази цел е необходимо първо 
целевият вектор да се раздели на изграждащите го частични целеви вектори 
(процеси). 

 
3.1. Изчисляване на частичните целеви вектори 

За да се осъществи коректно сравнението, е необходимо целевият вектор 
да се раздели на частични целеви вектори, подобно на процеса на снабдителска 
логистика в организацията. Допуска се, че целевия вектор визуализира 
„идеален” процес на снабдителска логистика протичащ при конкурентите. 
                                                           
3 Видът на обекта зависи от степента на детайлизация на наблюдението. 

(4) 
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Подобно на съществуващия във фирмата процес на снабдителска логистика и 
той е изграден от определен брой подпроцеси (частични целеви вектори). 
Техният брой и продължителност не е известен. Тази информация може да се 
набави от обратната връзка на логистиката или други специализирани 
източници (вестници, списания, научни конференции, интернет източници и 
др.) [13]. На тази база могат да се разграничат най-общо три подхода за 
определяне на частичните целеви вектори. 

Първият подход се прилага, когато е налице информация за стойността на 
поне една координата на един частичен вектор. Тя се приема за константа при 
изчислението на останалите векторни координати. От координатите на 
целевия вектор се изважда константната стойност на известните частични 
векторни координати, като така се образува един от частичните целеви 
вектори. Остатъкът се разделя между останалите частични целеви процеси по 
равно, като се приема, че броят им е равен на броя на реалните частични 
вектори (подпроцеси) на снабдителската логистика. 

При наличие на информация за координатите на един частичен целеви 
процес се прилага втория подход. Допуска се отново, че броят на частичните 
целеви процеси на логистиката на снабдяването е равен на броя на реалните 
подпроцеси. Останалите частични целеви вектори се получават като се 
раздели по равно разликата между координатите на целевия вектор и 
известният частичен целеви вектор. 

При липса на конкретни данни за целевите подпроцеси, протичащи при 
конкурентите се прилага третия подход. Отново приемаме, че броят на 
частичните целеви вектори е равен на броя на частичните реални вектори (n). 
Така всеки един целеви подпроцес (SPn,T) може да се изчисли като 
координатите на целевия процес (PT) се разделят на 1/n. Създават се 
„осреднени” частични целеви вектори, които са идентични по между си. 
Координатите за всеки осреднен целеви подпроцес на снабдителската 
логистика се получават по формула 5: 

𝒄𝒊,𝒏,𝑻 =
𝑐𝑖,𝑇

𝑛
 

 
3.2. Изчисляване на потребността от подобрение на подпроцесите 

След като са изчислени координатите на частичните целеви вектори, се 
преминава към определянето на потребността от подобрение на подпроцесите 
на снабдителската логистика. За установяването й е необходимо да се изчисли 
разликата на координатите на частичния целеви и съответстващия му частичен 
реален вектор. Образува се нов вектор, който се бележи с 𝛥𝑎𝑏𝑠 и е с координати 
(𝑑𝑚,𝑛). Той се изчислява по формула 6:  

 

(5) 

(2) 
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𝜟𝒂𝒃𝒔 =
𝟏

𝒏
𝑷𝑻 − 𝑺𝑷𝒊,𝒋,𝑹 = (𝒄𝟏,𝟏,𝑻; 𝒄𝟐,𝟏,𝑻; ⋯ ; 𝒄𝒎,𝒏,𝑻 − 𝒄𝟏,𝟏,𝑹; 𝒄𝟐,𝟏𝑹; ⋯ ; 𝒄𝒎,𝒏,𝑹) =

(𝒅𝟏,𝟏; 𝒅𝟐,𝟏; ⋯ ; 𝒅𝒎,𝒏)  

 
Методиката може да се представи като последователност от четири 

стъпки.  
Стъпка 1 – Определяне на координатите на частичните реални и целеви 

вектори, изграждащи реалния и целевия процес (вектор) на снабдителската 
логистика по всички изследвани измерения. 

Стъпка 2 – Изчисляване на разликата от координатите на частичните 
целеви и реални вектори - (Δabs). 

Стъпка 3 – Проверка за характера на изследваните измерения. Ако всички 
характеристики на процесите на снабдителска логистика са максимизиращи4 
се преминава към стъпка 4. В обратния случай, всички стойности на 
координатите на новия вектор (Δabs) се умножават с (-1).  

Стъпка 4 – Сравняване на получените координати на ново образувания 
вектор, описващ „абсолютната” цел на подобрение с нула. Ако координатата 
на новообразувания вектор е по-голяма от нула, тогава целевият процес е по-
ефективен от реалния. В този случай оптимизация по съответното измерение 
на под-процеса на снабдителска логистика е необходима. В случай, че „di,j” е 
по-малка от нула следва, че съществуващия подпроцес е по-ефективен от 
целевия и подобрение не е необходимо. В третия случай „di,j=0”, от което 
следва, че реалния подпроцес е толкова ефективен, колкото целевия. 
Оптимизация отново не е необходима. 
 
4. Определяне на приоритета за подобрение на под-процесите на 

снабдителската логистика 
Установяването на приоритета за подобрение на практика допълва 

определянето на потребността от оптимизация на подпроцесите на 
снабдителската логистика. Поради това, за да се определи последователността 
на подобренията се изпълняват последователно няколко стъпки, стартиращи 
след приключване на стъпка 4 и за координати „di,j”, които са по-големи от 
нула. 

Стъпка 5 – Проверка за компенсиране между всички измерения 
Стъпка 6 – Пресмятане на коефициента „𝛿𝑗” по формула 7. 

                                                           
4 Максимизиращи измерения са тези, чиито стойности трябва да бъдат увеличени следствие на 
подобрението, а минимизиращи - тези, чиито стойности трябва да се намалят. Разграничаването 
на измеренията на векторите на „максимизиращи” (например например „точност на доставките”, 
„степен на обслужване” и др.) и „минимизиращи” (например „процесни разходи”, „разходи за 
запаси” и др.) се извършва на по-ранен етап от подобрението. Разделянето се извършва съобразно 
стратегическите цели на организацията. 

(6) 

(7) 
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𝜹𝒋 = ∑ 𝑑𝑖,𝑗

𝑚

𝑖=1

 

където: 
di,j – измерениеi на вектор; 
j = 1... n – пореден номер на разглеждания подпроцес; 
i= 1...m – пореден номер на разглежданото измерение. 

 
Стъпка 7 – Извършва се проверка за липса на компенсация между всички 

характеристики на процеса на снабдителска логистика в предприятието. Ако 
това е така, се преминава директно към стъпка 10. Приема се, че ако по едно 
от анализираните измерения има нужда от подобрение, то целият реален под-
процес на снабдителската логистика има нужда от подобрение. Съществува и 
трети случай, в който част от измеренията се компенсират помежду си, а част 
от тях не. Тогава се прави последваща проверка на некомпенсиращите се 
измерения в стъпка 8. 

Стъпка 8 – Проверка за наличие на измерения, които не се компенсират с 
останалите и в същото време по тях не съществува необходимост от 
подобрение.  

Стъпка 9 – Изчисляване на коефициента “δj” само за тези измерения, които 
се компенсират помежду си (формула 8). Тези характеристики на под-процеса 
са елементи на множеството „Аq”, където q=1,…,m и „Аq” е подмножество на 
„Ci” (всички разглеждани измерения).  

𝜹𝒋 = ∑ 𝑑𝑞,𝑗

𝑚

𝑞=1

 

където: 
dq,j – измерениеq на вектор; 
j = 1... n – пореден номер на разглеждания под-процес; 
q= 1...m – пореден номер на разглежданата измерение. 
 
Стъпка 10 – Коефициентът приема сумата от стойностите на координатите 

на вектора „Δabs”, които имат нужда от подобрение съответно изчислени в 
стъпка 7 или стъпка 8. 

Стъпка 11 – Изчислените стойности на коефициента „δj” се подреждат по 
големина в низходящ ред. Подпроцесът на снабдителската логистика, чиито 
коефициент е най-висок, получава ранг „единица”. Той трябва да се 
оптимизира пръв, тъй като на практика е „най-отдалечен” от зададения целеви 
под-процес. 
 

 

 

(2.8) 

(2) 

(8) 
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5. Заключение   

В настоящата статия е представена методика, чрез която може да се 
определи общата потребност от подобрение, както и потребността от 
подобрение на подпроцесите на снабдителската логистика в организацията. Тя 
се основава на установяването на ефективността на реалните подпроцеси 
спрямо зададена целева ефективност на снабдителската логистика. В 
зависимост от получените стойности на изчисления коефициент “ERSLo” и 
координатите на вектора „Δabs” се прави извод дали е необходима 
оптимизация на реалните под-процеси. Впоследствие може да се определи 
конкретна числова стойност, с която да се коригират координатите на реалните 
частични вектори по съответните измерения. Изчислява се и коефициент, 
представящ потребността от оптимизация на всеки подпроцес на 
снабдителската логистика по всички негови измерения (δj). Получените 
числови стойности се подреждат по големина в низходящ ред, след което им 
се поставят рангове. Под-процесът с ранг „единица” трябва да се оптимизира 
пръв. Основното предимство при прилагането на този подход е, че 
измеренията, по които се извършва оптимизацията могат да бъдат m-на брой 
според конкретната необходимост. Значително са опростени и изчислителните 
процедури за определяне на коефициентите и новополучения вектор. Има 
възможност цялата методика да се представи алгоритмично, което дава 
възможност да се разгледат и оценят всички възможни комбинации в 
стойностите на координатите на вектора, описващ „абсолютната” 
необходимост от подобрение на снабдителската логистика. По този начин се 
постига цялостност на наблюдението и представителност на дефинираните 
изводи. Основен недостатък на описания подход е, че при увеличаване на 
изследваните измерения на процесите ще се затрудни визуализацията.Освен 
това при липса на достатъчно информация частичните целеви вектори се 
„осредняват”. В някои случаи тези „осреднени частични вектори” се 
отклоняват значително от реално съществуващите такива. Това може да 
доведе до „изкривяване” на получените резултати в края на алгоритъма и до 
извеждане на погрешни изводи за състоянието на реалните подпроцеси на 
логистиката на снабдяването. 

Реализацията на трите етапа на процеса на оптимизация на 
снабдителската логистика (определяне на общата потребност от подобрение, 
определяне на потребността както и приоритета за подобрение на 
подпроцесите) би довела до постигане на ефективни и стабилни подобрения 
на процеса на снабдителска логистика в организацията. 

 
 
 
 



1114 

 

Литература 
1. ANGELOV, K., Reinjenering na stopanskite procesi., Tehnicheski universitet – Sofia, 

Sofia, 2008. 
2. HARMON, P., Business Process Change, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2007. 
3. DECKLER, G. J., Achieving Process Profitability: Building the IT Profit Center, 

iUniverse Inc., USA, 2003. 
4. HARMON, P., Business Process Change, Morgan Kaufmann Publishers, USA, 2007. 
5. HAIST, F., Qualität im Unternehmen: Prinzipien, Methoden, Techniken, Carl Hanser 

Verlag, München, 2001. 
6. HARRINGTON, H., Business Process Improvement, McGraw-Hill, New York, 1991. 
7. OULD, M. O. Business Process Management. A Rigorous Approach, Antony Rowe Ltd., 

Chippenham, 2006. 
8. LOWENTHAL, J. N., Defining and Analyzing a Business Process: A Six Sigma Pocket 

Guide, ASQ Quality Press, USA, 2003. 
9. SÜSSENGUTH, W., Methoden zur Planung und Einführungechnerintegrierter Pro-

duktionsprozesse, Dissertation, Technische Universität Berlin,1992. 
10. MCDONALD, M., Improving Business Process, Harvard Business School Publishing, 

USA, 2010. 
11. PORTOUGAL, V., SUNDARAM, D., Business Process. Operational Solutions for SAP 

Implementation, IRM Press, USA, 2006. 
12. PAPULA, L., Mathematk für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Friedrich Vieweg 

und Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig, 2001. 
13. SEXTON, D., Trump University. Branding 101: How to Build the Most Valuable Asset 

of Any Business. Lotus, 2011. 
 
 
  



1115 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ 

ТОТАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (TQM) И 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА (ERP) 

 

RESEARCH DEPENDENCIES BETWEEN TOTAL QUALITY 

MANAGEMENT (TQM) AND STRATEGY OF ENTERPRISE 

RESOURCE PLANNING (ERP) 

 
Kristian Hadjiev 

 
Department of Business administration, New Bulgarian University, Bulgaria,  

E-mail: khadjiev@nbu.bg 

 
Abstract. The main characteristics of two strategies of organizational change are being 
analyzed in the report – total quality management (TQM) and strategy of enterprise resource 
planning (ERP). The research objectives are the application models of those two strategies in 
the organizational practices. The main target is to identify the critical factors of success in the 
implementation process. The focus lies on the organizational effectiveness and the role of 
TQM philosophyin improving of ERP systems. The common between these instruments is 
that they are used by many organizations in the projection process of organizational 
perfection, culture change, mission and outbound links, as well as in various spheres of 
industry. 
Keywords:Total quality management, enterprise resource planning, business process 
reengineering, downsizing, critical success factors. 
 
1. Въведение 

През последните години в социалната практика се експериментират 
различни стратегии за организационна промяна като тотално управление 
на качеството (TQM), планиране ресурсите на организацията (ERP), 
производствената философия „точно на време”, реинженеринг на 
процесите, организационно свиване, социо-техническо препроектиране, 
самоуправляващи се работни екипи и т.н. Тези технологии създават 
добавена стойност към организационната ефективност, но те не 
оправдават напълно очакванията. В повечето случаи резултатите са 
краткосрочни, а причината за това е фрагментното прилагане на 
стратегиите в тесен организационен контекст (синдром на тестване на 
клетките) [1]. 
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Организационните промени са в резултат на сериозните 
трансформации, породени от либерализиране на националните икономики 
и глобализиране на пазарите, развитието на технологиите и 
комуникациите. В стремежа си да се справят с редица проблеми като 
високи разходи, ниски продажби, отлив на клиенти, по-къс жизнен цикъл 
на предлаганите стоки и услуги, фирмите търсят изход чрез прилагане на 
комбинация от мерки, които да осъществят желаните промени. Сред 
основните въпроси, на които се търси решение, са как да се повиши 
ефективността, да се подобрят финансовите параметри, да се увеличи 
конкурентоспособността, като се запазят и обновят скъпите 
производствени мощности. 

Тези тенденции водят до разработването на различни стратегии за 
повишаване на качеството и организационна адаптация в условията на 
неопределеност. Целта е изграждането на системна взаимовръзка между 
планиране ресурсите на организацията (ERP) и TQM-философията. 
Разбира се, това е трудно постижима задача, тъй като всяка стратегия има 
свои предимства и недостатъци. В крайна сметка от мениджмънта на 
организацията зависи начина на приложение на двата модела. 

 
2. Философията на тоталното управление на качеството (TQM) 

В теорията и социалната практика съществуват различни фундаментални 
доктрини, които определят философията на тоталното качество. Гурутата на 
модела за тотално управление на качеството (TQM) - Деминг, Джуран, Кросби, 
Масааки Имаи и Файгенбаум предлагат различни подходи за внедряване на 
TQM. Според Деминг качеството е процес на непрекъснато подобрение към 
предвидима степен на еднородност и надеждност. Деминг идентифицира 14 
принципа за постигане на конкурентоспособност чрез качество [2].  

Джуран определя качеството като „годност за употреба“[3]. Основната 
теза е, че грешките трябва да се идентифицират и решават в приоритетен ред. 
За целта той предлага да се използва техника за анализ по метода на Парето. 
Основният принцип на тази техника е, че 80% от провалите се дължат на 20% 
от възможните причини [4]. Усилията се съсредоточават върху това 
ограничено множество от причини (vital few), които се анализират и изолират 
от „тривиалното множество” (trivial many) в приоритетен ред до достигане на 
желаната степен на ефективност чрез качество. Анализът по метода на Парето 
ранкира приоритетите и фокусира върху ресурсите, които имат най-голямо 
въздействие върху резултата [5]. Джуран разграничава две измерения на 
качеството [3]. Първото характеризира качеството като свойство на продукта 
или услугата (т.нар. малко „к”). Тук се включват изисквания като надеждност, 
срок на експлоатация, удовлетворяване нуждите на потребителите и т.н. 
Второто измерение се свързва със стратегията, културата и цялостното 
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функциониране на организацията, т.нар. голямо „К”. Терминът TQM Джуран 
отнася към второто измерение.  

Подходът на Кросби има процедурен характер, определен от 14 стъпки [6]. 
Те могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 управлението трябва да осигури оборот от стандарти, спазването на 
които води до нулеви дефекти; 

 качеството се определя като съответствие на стандарта; 
 винаги е по-евтино проблемът да се реши правилно от първия път. 
Подходът на Масааки Имаи се основава на предположението, че 90% от 

проблемите са свързани с процесите, т.е. със средата, в която работи персонала 
[7]. Той приема, че непрекъснатото подобряване на системите, безусловно 
води до успешен краен резултат. Това е т.н. „Р-подход” или процесен подход, 
който се различава от R - подхода (резултативен подход) на Фредерик Тейлър. 

При R-подхода ръководството изучава предвидените резултати и след 
това класира производителността на отделните индивиди. 

При Р-подхода управлението мотивира екипа да полага усилия за 
подобряване на процесите, което безусловно води до желания краен резултат. 

Подхода на Файгенбаум набляга на ангажирането на цялата организация. 
Той определя тотален контрол на качеството. Целта е да се ангажират всички 
дейности в организацията за осигуряване на системност на процеса. Той 
въвежда понятието „цена на качеството“ [8]. Според неговите оценки тези 
разходи са в порядъка от 10 до 40% от годишния оборот на организацията. 
Смисълът е да се мотивира управленския екип да подобрява качеството и 
въвежда показатели за оценка на напредъка и измерване на разходите за 
качеството. 

Подходите за качествотомогат да бъдат обобщени в две важни 
направления: 

• Разработване на варианти за решаване на проблеми; 
• Структуриране на стандартите за удовлетвореност на потребителите. 
Управлението на качеството е комплексен проблем, който включва: 

ангажираността на висшия мениджмънт, лидерство, екипна работа, обучение 
и развитие, награди и признание, участие и овластяване на служителите. Тези 
критични фактори са в основата на трансформацията на организацията и 
създаването на устойчива култура за продължително конкурентно предимство. 

 
3. Планиране ресурсите на организацията (ERP) и TQM-философията 

Съвременните организации използват технологиите като инструмент за 
усъвършенстване процеса на обслужване.ERP е концепция, която включва 
социалната и технологична готовност на организацията. Това е бизнес 
решение, насочено към изграждане на организационни възможности свързани 



1118 

 

с висока производителност, адекватен процес на вземане на решения и 
конкурентно предимство. 

Еднатакавасистеманалагасвоясобственалогиканададенаорганизационнаст
ратегияи култура. Въпреки предимствата, които могат да бъдат постигнати от 
успешното внедряване на ERP системата, в практиката има и доказателства за 
провал на подобни проекти. Тези неуспехи често са резултат от липсата на 
съпричастност от висшия мениджмънт към инициираните промени в процеса 
на имплементация. Внедряването на подобен софтуер е сложна задача за 
изпълнение, тъй като продуктът обхваща почти всички функционални процеси 
и включва много вътрешни и външни групи (т.нар. заинтересовани страни). 
Някои организации, които внедряват ERP имат сериозен конфликт със своите 
бизнес стратегии, поради огромното количество време, пари и усилия, 
необходими за нейното прилагане. Основните проблеми са свързани с 
управление на времето и бюджета на проекта. Обикновено провалите са 
резултат от неадекватно дефиниране на обхвата на имплементацията. 

Съществуват различни фактори като реинженеринг на бизнес процесите 
(BPR), участие на заинтересованите страни, открита комуникация и т.н. за 
създаване на култура на тотално управление на качеството. Тази култура играе 
важна роля при внедряването на ERP система. Тук фокусът се поставя върху 
идентифицирането ролята на TQM-философията в процеса на решаванена 
проблеми и непрекъснатото усъвършенстване на всички ERP системи. 

През последните няколко десетилетия, въпреки че ERP системите и 
програмите за управление на качеството се развиват независимо едни от други 
и двете се считат за ресурси, които изискват ангажираност на висшия 
мениджмънт, значителни инвестиции и организационни усилия. Въпросите, 
които възникват са как ERP се интегрира с концепцията за TQM във всяка 
организация и как ERP трябва да бъде част от корпоративната стратегия за 
получаване на конкурентно предимство в дългосрочен план.  

Концепцията за управление на качеството преминава през много 
трансформации. Гарвин определя четири „ери” на качествено развитие [9]: 

1. Ера на инспекциите, където качеството се свързва с грешките, скрити 
в даден продукт или услуга, след производството им; 

2. Ера на статистически контрол, където дефектите се намаляват чрез 
контролиране на самия процес на производство на продуктите; 

3. Ерата на осигуряване на качеството, в която техниките и философиите 
обхващат тоталния качествен контрол и висшия мениджмънт поема 
отговорността да осигури качество в цялата организация; 

4. Ерата на стратегическото управление, където качеството се дефинира 
от гледна точка на потребителя и организационната стратегия се концентрира 
върху качеството. 
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Преминаването от режим на инспекция в превенция е много важна стъпка 
за изграждането на качеството от самото начало на производствения процес. 
Това е драматична промяна в управлението на качеството – от фокусиране 
изцяло върху производствения процес до изграждането на система от дейности 
насочени към нуждите на вътрешните и външни потребители. 

В управленската литература се анализират различнифактори, които са 
критични за успешното прилагане на TQM стратегията в организационната 
практика. Критичните фактори за успех (Critical Success Factors) се състоят от 
дейности, които трябва да бъдат изпълнени за постигане на организационната 
визия и цели. 

Въпреки че, в теорията и социалната практика донякъде има консенсус за 
това кои фактори влизат в състава на TQM, изследванията идентифицират 
различен набор от TQM фактори. Това се дължи на някои различия в 
методологичните подходи, използвани от авторите, както и на бизнес средата, 
в която изследваните организации функционират. TQM-концепцията зависи от 
множество фактори – култура, религия, образование на човешкия капитал, 
информационни технологии, правителствени регулации, степен на 
индустриализация и т.н., които поставят под въпрос универсалната 
приложимост на стратегията за организационна промяна. Затова е необходимо 
в процеса на имплементация да се отчита спецификата на организационния 
контекст. 

В синтезиран вид на базата на анализа на концепциите и моделите на 
Джуран, Кросби, Деминг, Файгенбаум, Сила, Ебрахимпури, Лу и Сохал [10], 
критичните фактори за успех са: ангажираност и лидерски качества на висшия 
мениджмънт, управление на процесите,бенчмаркинг, качество на доставките, 
овластяване, обучение, както и нивото на участие на служителите. 
Имплементирането на TQM изисква „меки“ и „твърди“ умения. „Меките“ 
умения се свързват главно с лидерството и личните качества на мениджмънта, 
докато „твърдите“ фактори са: системи и инструменти, техники за въздействие 
и вътрешна промяна. 

В процеса на имплементиране на TQMосновна е ролята наръководството, 
което трябва да има ясна и разбираема мисия, визия и политика на 
организацията. Определянето на очакванията на потребителите и измерване на 
тяхната удовлетвореност също е от изключително значение. Ясно дефинирана 
стратегия за изпълнение на TQM – времева рамка, ресурси, обучение и 
адекватна организационна структура е друга важна част от предпоставките за 
успешна имплементация.  

В управленската теория, имплементирането на критичните TQM-фактори 
за успех на ERP-системата намират своята практическа реализация в модела – 
MBNQA (Националната награда за качество Малкълм Болдридж), EFQM 
(Европейската рамка за управление на качеството) и японския приз на 
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„Деминг“. Те са изградени от взаимосвързани основни ценности, вярвания и 
убеждения, вградени във високо ефективните организации. Тези модели са 
основата за интегриране на ключови показатели и оперативни изисквания в 
резултатно-ориентирана рамка, която създава основа за действие и обратна 
връзка. Това са лидерството, ориентирано към бъдещето, организационно и 
персонално развитие, управление на иновациите, социална отговорност и др. 

Моделът „Измерване, анализ и управление на знанията“ е отличен 
снаградата MBNQA през 2007 г. В него се изследва как една организация 
избира, събира, анализира, управлява и подобрява своите данни, информация 
и активи на знанието и как тя управлява своите информационните технологии. 
Не се подценява и отговора на въпроса, как организацията оценява и използва 
оценката на потребителите, за да подобри своята ефективност. 

Оценъчната скала на модела обхваща: 
a. Измерване на резултатите 

• Какдаденаорганизацияизбира,събира,анализираиинтегрираданнитеи 
проследява информацията за ежедневните операции с цел измерване 
на цялостната организационна производителност, включително 
постигнатия напредък по отношение на стратегическите цели и 
планове за действие? Кои са основните мерки за ефективност на 
организацията, включително ключовите краткосрочни и дългосрочни 
финансови мерки? 

• Как компанията използва наличната информация в подкрепа при 
взeмането на организационни решения и иновации? 

• Как компанията поддържа добро ниво на представяне, съобразно 
нуждите на бизнеса? Как гарантира, че системата за измерване на 
постигнатите резултати е чувствителна на внезапни и непредвидени 
организационни или външни промени? 

b. Анализ на ефективността и подобряване на процесите 
• Как една организация оценява своята ефективност и способности? 

Какви анализи използва за да потвърди тези резултати и да гарантира, 
че заключенията са достоверни? Как се използват резултатите от 
анализите за оценка на успеха на организацията, нейната 
конкурентоспособност, както и напредъкът по отношение на 
стратегическите цели и планове? 

• Как една организация превръща резултатите от анализите в 
приоритети за дългосрочно развитие, подобрение и възможности за 
иновации? Как тези приоритети и възможности стигат до работните 
групи в цялата организация? 

• Как една организация инкорпорира резултатите от анализите в една 
систематична оценка и как усъвършенства ключовите процеси? 

c. Мениджмънт на информационните ресурси 
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• Как една организация прави необходимата информация достъпна за 
нейните служители, доставчици, сътрудници и клиенти? 

• Как една организация гарантира, че използваният софтуер е надежден, 
сигурен и лесен за употреба? 

• В случай на извънредна ситуация, как една организация осигурява 
достъпност до необходимия софтуер и хардуер, а чрез него и до 
нужната информация? 

• Как една организация адаптира своите информационни ресурси към 
нуждите на бизнеса и в крак с технологичните промени в тяхната 
бизнес среда? 

d. Данни, информация и управление на знания 
• Как организацията гарантира правилното и качествено използване на 

данни, информация и знания от гледна точка на изискването за: 
точност, добросъвестност, надеждност, навременност, сигурност и 
поверителност? 

• Как една организация управлява организационното знание, за да се 
постигнат: 

o Събирането и предаването на знания на работната сила; 
o Прехвърляне на съответни знания от и към потребители, 

доставчици, партньори и сътрудници; 
o Бързото идентифициране, споделяне и прилагане на най-

добрите практики; 
o Монтаж и прехвърляне на съответните познания за 

използване в процеса на стратегическо планиране. 
 

4. Имплементация на ERP – основни въпроси и проблеми 

Критичните фактори за успех са ключови области, в които нещата трябва 
да вървят по план, за да бъде успешна една имплементация. Заимстването на 
принципи от TQM и успешните бизнес внедрявания (от англ. Success Story) 
може да доведе до създаването на подобрени процеси, практики и 
възможности. Тези качествени инициативи инициират реформаторска 
промяна в начина на мислене, нагласите и културата и се фокусират върху 
критични елементи като лидерство, ангажираност на служителите, обучение и 
образование, работа в екип и много други. Тези критични елементи формират 
една основа, която улеснява внедряването на ERP. 

Сомърс и Нелсон [11] идентифицират 22 критични фактора за успех, 
свързани с изпълнението на проекта. Те са получени на базата на синтезиране 
на критичните изисквания, препоръчвани, както от бизнеса, така и от 
академичните среди. Средната стойност за 22-те КФУ (критични фактора за 
успех) е показана в таблица 1. Подкрепата от висшия мениджмънт е разгледана 
като най-важен фактор от 86 проведени допитвания до топ мениджъри. 
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Използваната скала включва следните стойности: 5 – критичен, 4 – много 
важно, 3 – важно, 2 – средно, 1 – ниско. 

 
Таблица 1. Средни стойности на КФУ при внедряване на ERP 

Критични фактори 

за успех 
Средна 

стойност 
Критични фактори 

за успех 
Средна 

стойност 
1. Подкрепа от висшия 
мениджмънт 

4.29 12.Осигуряване на ресурси 3.81 

2. Компетентност на 
ръководния екип на 
проекта. 

4.20 13. Използване на 
управленски екип 

3.79 

3. Сътрудничество между 
отделите 

4.19 14. Обучение на 
потребителите на софтуера 

3.79 

4. Ясни целии задачи 4.15 15. Разясняване на бизнес 
процесите 

3.76 

5. Управление на проекта 4.13 16. Реинженеринг на бизнес 
процесите 

3.68 

6. Комуникация между 
отделите 

4.09 17. Минимално 
персонализиране 

3.68 

7. Управление на 
очакванията 

4.06 18. Избор на архитектура 
(софтуерна) 

3.44 

8. Отговорник за проекта 4.03 19. Управление на 
промените 

3.43 

9. Подкрепа от търговците 4.03 20. Партньорство с 
продавача 

3.39 

10. Внимателно подбиране 
на пакета 

3.89 21. Използване на 
инструментите на продавача 

3.15 

11. Анализ и конверсия на 
данните 

3.83 22. Използване на 
консултантски услуги 

2.90 

Аккерманс и Хелдън провеждат проучване на базата на резултатите на 
Сомърси Нелсън на базата на критичните фактори за успех, изложени в 
таблицата. ERP системите са предназначени за интегриране на различни 
бизнес функции и организационни отдели. Определящото тук е, че 
комуникацията и сътрудничеството между членовете на екипа по проекта и 
членовете на различните отдели (точки 3 и 6 от таблицата) са в основата на 
процеса на изпълнение на ERP.  

Нах, Лау и Куанг [12] идентифицират единадесет ключови критични 
фактора за успех при внедряване на ERP с цел да дадат практически 
предложения на организациите и по-широка перспектива. Тези фактори са 
изброени на случаен принцип, като варират от бизнес стратегията до 
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технологични въпроси. Най-важните фактори са: подкрепата на висшия 
мениджмънт, управление на промените, управление на екипа и ефективна 
комуникация. Средните критични фактори са: ERP стратегията, подкрепата на 
консултантите и организационнатакултура. Резултатите от изследването на 
КФУ са представени в таблица 2. 
 

Таблица 2. Критични фактори за успех при внедряването на ERP 
1. Работа в екип и неговото 
изграждане 

7. Отговорник на проекта („Шампион“) 

2. Висш мениджмънт 8. Управление на промените и 
организацион-на култура 

3. Бизнес план и визия 9. Реинженеринг на бизнес процесите 
4. Ефективна комуникация 10. Разработка на софтуер, тестване и 

отстраняване на проблемите 
5. Управление на проекта 11. Мониторинги оценка на представянето 
6. Подходяща бизнес система  

В съвременната динамична среда и непрекъснат натиск за промяна 
организациите разчитат на интегрирани информационни системи, за да бъдат 
продуктивни и ефективни. Тази цел може да бъде постигната ако се поддържат 
високи стандарти за качеството на данните и само ако виртуалната технология 
се използва за улесняване на достъпа до информацията за вземането на 
решения от всички членове на системата. Организациите разглеждат като своя 
основна цел интеграцията на бизнес единиците и функционалните отдели като 
начин да се постигне по-добра координация и по-точен профил на 
потребителя. Качеството също се подобрява като резултат от тази интеграция. 

Изводът е, че фактори като реинженеринг на бизнес процесите и 
установяването на TQM култура играят важна роля при внедряването на ERP. 

Планирането на ресурсите на организацията (ERP) и тоталното 
управление на качеството (TQM) са практики, които продължават да имат 
огромен ефект върху бизнеса. Промените, въведени при внедряването на ERP 
система, обикновено влияят на много вътрешни бизнес единици. Успешната 
имплементация изисква подкрепа от висшето ръководство и участието на 
всички служители. Именно това е същността на TQM културата. Без нея и 
нейните методи, шансът една ERP система да успее е много малък. TQM-
моделът генерира уникално конкурентно предимство, чрез оптимизация на 
процесите и идентифициране на възможностите, които генерират богатство. 

ERP-системата не е само софтуерен пакет, а начин за правене на бизнес, 
който подобрява производителността и повишава ефективността на решенията 
в рамките на цялата организация. Прилагането на TQM в една организация 
изисква стандартизирането на определени процеси и операции. Освен това 
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фокусът при парадигмата на качеството също се измества от една организация 
към цялата верига. Това прави инициативите за качество и планирането на 
ресурсите на организациятавзаимнодопълващи се дейности, поради 
споделените ефекти, които могат да възникнат. Критичните фактори за успех 
при тоталното управление на качеството и внедряването на ERP-системи в 
организацията са показани на таблица 3. 

 
Таблица 3. Сравнение на критичните фактори за успеха между TQM и ERP 

No. Критични фактори за успех TQM ERP 
1. Ангажиране на висшия мениджмънт и участие на ключовите лидери 

в изграждането на организационна култура, благоприятна за бизнес 
съвършенство и внедряване на ERP 

√ √ 

2. Ефективна работа в екип √ √ 
3. Ефективна комуникация √ √ 
4. Обучение и образование √ √ 
5 Ангажираност на всички заинтересовани страни √ √ 
6. Идентификация на ресурси, структура и времeва рамка за 

изпълнение на планираната стратегия 
√ √ 

7. Измерване и статистически анализ √ √ 
8. Управление на промените √ √ 

Изводът, който се налага е, че реализирането на максимални ползи от 
внедряването на ERP-системи в организацията са гарантирани когато процесът 
е интегриран с парадигмата за тотално управление на качеството. 

Внедряването на TQM и ERP-системи в организационната практика са 
инструментите, които осигуряват трайно конкурентно предимство.Те изискват 
фундаментална промяна на организационната култура, реалистични 
очаквания по отношение на времевия хоризонт и съобразяване с конкретните 
фирмени специфики. TQM и ERP стратегиите не са универсално средство, а 
набор от принципи, които ако се приложат в реалната практика повишават 
вероятността за вземане на правилни и навременни управленски решения. 

Моделът за тотално управление на качеството съдържа техники за 
решаване на проблеми и възможности за непрекъснато усъвършенстване, 
които улесняват внедряването на ERP системи. Ефективното използване на 
TQM помага на компаниите да получат максимална възвръщаемост на 
инвестициите. По тази причина организациите, които приемат TQM 
философиите като част от своята корпоративна стратегия и прилагат модели 
за бизнес съвършенство успешно намаляват разходите за внедряване на ERP и 
оптимизират използването на човешкия капитал, финансовите и 
информационните ресурси. 
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Abstract. ERP implementations and integrations have a reputation of extremely unpleasant 
processes. They are extremely challenging and in most cases are leading to spending too 
much time, effort, budget and resources. This is because number of problems are neglected 
in the beginning of the implementation. Here we will look in some of the problems, what 
causes them and how they can be avoided 
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1. Въведение 

ERP интеграциите и внедряванията им имат репутацията на сложни и 
комплексни процеси. Те са изключително предизвикателни и в повечето 
случай водят до изразходването на прекалено много време, усилия, бюджет и 
ресурси. Това се случва поради редица проблеми при планирането и грешни 
очаквания в резултатите от внедряването. В доклада се разглеждат едни от най-
често срещаните проблеми, какво ги поражда и как могат да бъдат избегнати.   

 
2. Организационни проблеми при внедряване на ERP системи 

Част от организационните проблемите преди имплементацията на ERP 
система в производственият бизнес са свързани с неразбирането на начина й 
на работа [1]. Важен момент е коректното  изясняване на абсолютната 
взаимосвързаност между модулите, обслужващи съответните бизнес процеси, 
което от своя  страна изисква интегрираното разбиране за важността на всяко 
звено от организацията, участващо в такъв процес и отговорността му за 
коректното събиране  и въвеждане на необходимите данни. Неяснотата по този 
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въпрос води да фрустриране на хората, съпротива и нерядко до декларативен 
отказ за участие в целия процес на разработка и внедряване. 

Enterprise Resource Planning (ERP) (Планиране на Ресурсите на 
Предприятието (ПРП)) като системи са известни от 1990 година. Тези системи 
еволюират от системи за планиране на необходимите материали за 
производството до такива обхващащи и описващи в пълнота бизнес процесите 
в организацията. ERP системите сами по себе си са множество от отделни 
системи обединени в едно цяло и споделящи информационен поток. Те 
използват единна база данни независимо дали системата и под системите са 
базирани на едно място (офис, производство) или в редица от офиси, градове 
дори и държави [6]. По този начин ERP системата предоставя цялостна и 
винаги акуратна към дадения момент информация и показва къде е 
необходима по-висока ефективност или управленска намеса [2]. Това 
позволява на мениджърите да идентифицират тенденции, да оптимизират 
системите си на работа, да рационализират процесите на вземане на 
управленски решения въз основа на точни, ясни и измерими показатели [4]. 

 
3. Процесни проблеми при въвеждането на ERP система в производствена 

компания 

Нерешените организационни проблеми в началото на вземането на 
решение за имплементация на ERP система в производствена компания в 
повечето случай се отразяват сериозно върху това не лесно начинание, а 
резултатите са недостатъчно функционално и невсеобхватно решение или 
избягването от имплементация на всяка цена [3]. Независимо, че 
предизвикателствата са много и са реални, това не бива да пречи на 
внедряването и/или вземането на решението за осъществяването й.  

Целта на всяка една ERP система е да обхване комплексните бизнес 
процеси, да ги разпредели в подсистеми и да ги опрости и оптимизира, а защо 
не и да ги автоматизира. Това е продължителен и сложен процес. За да бъде 
реализиран трябва да бъдат налице всички възможни инструменти както и 
цялостна точна и акуратна информация от всеки един офис. При липсата на 
цялостно решение, предоставящо във всеки един момент тази информация 
мениджърите нямат друг избор освен да анализират минали събития и да 
предвиждат бъдещи. Именно ERP системите предоставят възможността 
мениджърите да узнават за събитията веднага в и след момента им на 
възникване и да управляват ефективно и навременно кризите. 

Имплементацията на подобна система за управление на бизнеса включва 
използването на множество ресурси на компанията от гледна точка на 
информация, време на служителите и пари. С толкова много неизвестни и 
липсата на константи е очевидно защо една ERP имплементация е сложен 
процес и колко много неща в нея могат да се превърнат  в източници на 
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грешки. Ако още при самото възникване на идеята за имплементиране на ERP 
система в производствен бизнес се създадат константи и се отговори точно, 
ясно и едносмислено на всички въпроси касаещи работата, целите и задачите 
на тази система, тези проблеми могат лесно да бъдат преодолени.  

Друг изключително важен фактор е процесът на внедряване на системата 
да бъде постоянно подкрепян от висшият мениджмънт на всеки един от 
нейните етапи. 

Едно от сериозните организационни предизвикателства пред 
интегрирането на ERP софтуер е осъзнаването и изборът кои процеси и 
системи да бъдат включени и кои не [5].  

Трудно е да се вземе предварително решение къде интегрирането на 
софтуер в организацията ще подобри, улесни и автоматизира процесите и къде 
ще създаде хаос и ще доведе до забавяне и затрудняване на работния процес. 
Когато става въпрос за производствени компании трудностите са още повече 
от гледна точка на липсата на еднозначен отговор дали да бъдат включени като 
елемент и системите за продажба като от това възникват допълнителни 
проблеми по отношение на интеграцията на счетоводния и складовия софтуер. 
Ако разгледаме темата още по-детайлно и се замислим за големите 
производствени компании, изправени пред предизвикателството на 
имплементиране на ERP системите ще се сблъскаме с още проблеми. 
Насърчаването  на конкуренцията между екипите и звената с цел постигането 
на по-добро представяне от желание за "здравословна" конкуренция се 
превръща в "бариера" между звената за холистичното и ефективно внедряване. 
Най-често това е в резултат на неадекватна фирмена култура, която не води да 
постигане на очакваните резултати. 

Хората, мениджърите, управляващите една компания и имащи правото да 
вземат решение относно интегрирането на ERP система често не са напълно 
наясно с нейните възможности и до какви граници е подходящо да се 
реализира имплементацията.  

За да се улесни този процес и да може по-лесно да се вземе решение е 
необходимо реализиращите тази задача да разгледат всеки един елемент от 
ERP системата и да си отговорят категорично – Би ли помогнал този модул на 
бизнеса ни? или просто ще бъде хубаво да го имаме – "може някога да ни 
потрябва". Точно вземането на решения за разработка и имплементация на 
модули от типа –"би било хубаво да го имаме" превръщат процеса на 
имплементирането на ERP системи в безкраен, скъп и дори безсмислен акт. 
Тези модули създават хаос и  често отчайват служителите, имащи за цел 
интегрирането да се случи. Друг основен проблем е работата на парче – когато 
към официалната поръчка или задание за изработката и внедряването на 
системата за управление на бизнеса започнат непрекъснато да се добавят 
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малки модули и под системи преди края на завършването на  цялостната 
интеграция. 

С финализиране на процеса на проектиране на системата и отговор на 
въпросите "Какво ?" и "Защо ?"- възниква следващият проблем. Той се състои 
в задаването на конкретните цели и задачи по отношение на разработката и 
внедряването на системата. Без наличието на ясни цели имплементацията със 
сигурност ще върви без ясна посока, което само по себе си ще доведе до още 
повече предизвикателства и чувство на неудовлетвореност. Целите, който 
системата трябва да покрие трябва да бъдат зададени още от самото начало на 
създаването на проекта. Би било хубаво също така да се създаде и ясна 
методика и процес по добавянето и промяната на зададените цели. Наред с 
поставянето на целите в самото начало трябва да бъде определен и екипът, 
отговорен за интеграцията и да бъдат дефинирани отговорностите му. При 
формирането на екипа е необходимо да се изяснят персоналните задачи на 
всеки участник до момента на приключването на целия проект. Поставянето 
на целите и мониторинга на изпълнението им ежедневно, ще опрости процеса 
по интеграцията, но и  ще индикира потребността от преоценка и 
преосмисляне при необходимост. Логично следва да се дефинират 
приоритетите при имплементацията. По този начин най-спешно нуждаещите 
се звена ще могат да започнат работа със системата още преди приключването 
на цялостната интеграция, а това от друга страна ще й даде възможност още 
по време на внедряването й  да докаже своите ползите. По този начин ERP ще 
демонстрира добавената стойност, която придава на мениджмънта и ще 
разшири доверието преди цялостното й изграждане и реално въвеждане в 
експлоатация.  

Обучението  за работа с внедрената система е друг съществен проблем при 
имплементирането й. Липсата на знание и опит по отношение на 
обслужването, въвеждането на данни, разчитането на резултатите и прочее е 
най-честата причина служителите да отказват да работят с ERP системите. Ако 
служителите преминат през подходящо обучение и им бъде разяснено защо се 
налага интеграцията, как да работят с новата система, те ще бъдат мотивирани, 
ще се неутрализира съпротивата срещу промяната и естествено ще бъдат по-
силно ангажирани с окончателното и пускане в експлоатация, което  на свой 
ред ще доведе до очакваните резултати. Придобитите знания относно това как 
да се използва получаваната  информация води естествено до повишаване на 
ефективността и ефикасността на работата в организацията и разкрива и 
елиминира редица съществували преди проблеми, свързани с трудности при 
събирането и обработването на данни, необходими за управлението.  

Друг сериозен проблем при внедряването се явява точността на 
въвежданите данните. Всяка ERP система е точна и акуратна до толкова до 
колкото данните в нея са точни и акуратни. Това е една от причините да се 
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изискват множество контролни механизми при изграждането на системата, за 
да се минимизира рискът от грешно въведена информация. Все пак целта на 
системите за управление на бизнеса са автоматизиране на процесите и 
навременно предоставяне на точна, актуална и адекватна информация при 
поискване. Ако въвежданата информация е грешна, то тогава една от двете 
цели на системата няма да бъде изпълнена, което би довело до хаос в 
организацията – невярно регистрирани  стокови и материални запаси, промяна 
в заявките за снабдяване със суровини и материали свръх запаси и прочее.  

 
4. Управленски проблеми при внедряването на ERP система в 

производствени компании 

Сериозен проблем е и наличието на свръх очаквания у мениджмънта 
относно функционалността на ERP системата. Приемането на идеята, че 
внедрената система ще се превърне в управляваща, а не в помощник (съветник) 
при вземането на адекватни управленски решения би довело до постоянни 
изисквания относно разработването на нови и нови функции на модулите и 
наред с това  до силна неудовлетвореност от резултата. Друг проблем 
появяващ се след внедряването на ERP системата е не премахването и 
паралелното използване на старите съществували системи, което често води 
до дублиране на  информацията или до нейната липса в една от двете [7]. 

След самото внедряване се допуска грешката да няма конкретно 
оторизирани хора, отговарящи за поддръжката на системата. Това води до 
повишаване на разходите за обслужване й в бъдещето. Инвестирането в 
поддръжка през жизнен цикъл на системата намалява извънредните разходи за 
откриване и премахване на възникнали проблеми при нейното  
функциониране. Проблемът би могъл да се реши, когато още в самото начало 
се приеме стратегия  за поддръжка,  надграждане и развитие с  конкретни и 
ясно разписани стъпки и хора, които да ги изпълняват, спрямо предварително 
разработен и  разписан план.  

При разработването и внедряването на системите ERP в организациите от 
най-съществено значение се оказва продължителността на целия процес, нещо 
доказано многократно  в практиката на софтуерния бизнес. Посочените по-
горе проблеми възпрепятстват или забавят успешната имплементация, но 
трябва да е на лице и категорична подкрепа от страна на висшия мениджмънт 
на организацията потребител, за да се постигне желаният резултат. 
Въвеждането на такива системи обикновено изисква реинженеринг на 
съществуващи процеси, въвеждане на нови практики, въвеждане на нова 
култура, промяна на управленска структура и редица други адаптации на 
функционирането на отдели, звена, дивизии и др., което по своя характер 
изисква и Управление на промяната в организацията, а това не би било 
успешно без намеса и подкрепа от страна на висшия мениджмънт. Замяната на 
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една система с друга не е формален акт, а изисква холистичен подход към 
усъвършенстване на представянето на организацията. 

Очакваните и реално получените резултати в следствие на внедряването 
на ERP системи в практиката, доказват еднозначно високата полза, водеща до 
повишаване на качеството на изпълнението на дейността, удовлетворението 
на клиентите, конкурентоспособността (външната за организацията бизнес 
среда) и наред с това повишаване на продуктивността, намаляване на загубите, 
повторните дейности, поправките и други във вътрешния контекст на 
организациите [8]. Позволява самото управление от Реактивно ("гасене на 
пожари") да се превърне в Проактивно - превенция на възникването на 
проблеми и адекватно справяне с тях при необходимост.  

 
5. Заключение 

Практиката показва, че след внедряването на ERP системи в 
производствените предприятия се достига до значителен ръст на 
производителността както на служителите, така и на постигнатите резултати.  
Поставянето на акцент и внимание върху посочените предпроектни аспекти на 
проектиране, разработване, внедряване и пускане в експлоатация на една 
система ERP система, облекчава цялостния процес в контекста на 
оптимизиране на времето, намаляване на повторните итерации, елиминиране 
на напразните действия, поддържане на висока мотивация и ангажираност на 
екипа, по-скорошно получаване на първите доказателства за ползите от 
наличието на системата и разбира се до по-добро представяне на 
организацията. 
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Abstract. The present study is directed at establishing the employment of the IT outsourcing 
at Bulgarian companies as a business model and the risks and implications of its utilization. 
Identified are the reasons for implementing and assessed the effectiveness of outsourcing of 
the services in the IT sector. At the same time, the possible exposures when applying this 
business strategy were identified – leaking of internal information and know-how of the 
company, falling into dependence upon the outsourcing partner, failure to deliver on the 
outsourcing contract, etc. 
Keywords: outsourcing, risks, problems, effects, control, partners. 
 

1. Въведение 

В условията на осезаема икономическа криза, в която се намира България 
през последните няколко години, високо конкурентната среда и постоянно 
усложняващите се бизнес процеси в страната, всички организации и стопански 
субекти, във връзка с дейността си, се стремят, от една страна да развиват и 
повишават качеството на своите функции, процеси, стоки и услуги, а от друга 
страна, да оптимизират своите разходи. Това може да бъде постигнато чрез 
използването на различни стратегии. Една от възможните стратегии за 
постигане на висока организационна ефективност е аутсорсингът. Терминът 
„аутсорсинг” (outsourcing) произлиза от „outside resource using” („използване 
на външни ресурси”). Аутсорсингът като бизнес процес се изразява в 
предоставяне (в повечето случаи дългосрочно) на функции, дейности или 
процеси, които преди това са изпълнявани самостоятелно, със собствен ресурс 
на предприятието, на външни изпълнители – стопански субекти или 
консултанти, описани в правната теория с наименованието „трета страна”. По 
този начин предприятието, предоставящо второстепенни (преди всичко 
периферни, поддържащи) функции и дейности на специализирани за тяхното 
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изпълнение стопански субекти, се реформира, като променя и модифицира 
начина, по който осъществява основната си дейност, концентрира своите 
ресурси и усилия в ключовите си проекти, което довежда до освобождаване на 
ресурси и осигурява конкурентоспособността му. 

В българската аутсорсинг индустрия в последните 5 г. бяха създадени 35 
хил. работни места. България се изкачи и в световната класация за аутсорсинг 
дестинации като зае престижното 3-то място. В настоящия доклад са 
разгледани въпроси за аутсорсинг само на ИТ процесите в организациите (ИТ 
аутсорсинг), без да се обхваща аутсорсинга на всички бизнес процеси. 
Огромно постижение в областта е спечелената от България и приета от 
държавния глава Награда на Европейската аутсорсинг асоциация за 
дестинация № 1 за IT аутсорсинг на континента за 2015 година [1]. Изследване, 
проведено от група учени и публикувано в Списание „Диалог” през 2010 г. [2] 
сред 117 български предприятия с различна размерна, отраслова и правна 
структура показва, че предприятията имат положително отношение към 
използването на ИТ аутсорсинга (пълно или частично предаване изпълнението 
на функции, свързани с информационни технологии, на външна, 
специализирана фирма). 60 % от анкетираните предприятия прилагат в 
момента или възнамеряват да използват в близко бъдеще аутсорсинг поне на 
една функция, свързана с информационните технологии. 

Както във всички бизнес процеси и стратегии, при аутсорсинга на ИТ 
услуги също съществуват редица ползи, както и рискове. Прилагането на 
стратегии по фокусиране на организациите върху специфичните им дейности, 
води до подобряване качеството на произвежданата от тях продукция и 
предлаганите услуги, намаляване на себестойността им и засилено 
конкурентно присъствие на динамично развиващия се пазар. Асоциираните с 
аутсорсинга на ИТ услуги рискове са осезаеми, закономерни и за съжаление 
често случващи се. Това се определя от цялостното ниво на развитие на ИТ 
индустрията, не разпознаването от ръководството на организациите на 
информацията като стратегически активи (не предприемане на действия за 
прецизно и методологично правилния мениджмънт на ИТ процесите) и 
различното ниво на зрялост на инвестиционните процеси в организациите. 
Нивото на което могат да се реализират ползите и да се избегнат или намалят 
рисковете, зависи от много фактори, включително от нивото на ИТ услугите в 
организацията преди аутсорсване и качеството на внедряване, стартиращо с 
реалистично дефиниране на целите. 

За постигане на по-добри резултати, повишаване на ефективността и 
оптимизиране на разходите са необходими инвестиции на предприятията в ИТ 
технологии, особено в бързо нарастващата нужда от такива, свързани със 
защита на софтуерното и хардуерно осигуряване (ИТ сигурността). В България 
като средство за информационна сигурност най-често се използват 
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централизираното съхранение на данни и контролирането на достъпа до 
определен ресурс, криптирането на данни, ползването на защитни схеми на 
приложенията, внедряване на системи за засичане на неправомерен достъп, 
физическа и персонална сигурност на хардуера и др. 

Изключително важен въпрос остава и недостатъчното количество на ИТ 
специалисти (кадри), които да запълнят нарастващия дефицит на съвременна, 
високотехнологична експертиза в динамичната и постоянно развиваща се 
индустрия на информационните технологии в страната. 

 
2. Аутсорсинг в ИТ сектора 

Основният принцип на аутсорсинга е: „Остави за себе си само това, което 
можеш да правиш по-добре от другите, и предай на външен изпълнител това, 
което той прави по-добре от другите”. Някои от най-типичните видове 
аутсорсинг са представени на фиг.1. 
 

 
Фиг. 1. Типични области на аутсорсинг. Изт. [3] 

 
В недалечното минало процесът на аутсорсинг се използвал основно като 

средство за намаляване на оперативните разходи на организациите, но към 
настоящия момент на него се гледа като неизменен бизнес процес за 
реформиране, повишаване на конкурентноспособността и управленските 
способности във всяка една бизнес организация. В днешно време аутсорсингът 
е приложим в организации с различна отраслова, структурна, размерна форма. 
Прилагането му позволява да се повишат ефективността и ефикасността на 
предлаганите от тях продукти и услуги чрез фокусиране на организациите в 
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основната им дейност, като по този начин да постигнат конкурентно 
предимство. 

В българските предприятия, аутсорсингът, съществува в няколко вида и 
форми:  

• според формата на партньорските взаимоотношения, бива външен 
(класически) и вътрешен (вътрешнохолдингов). При класическия аутсорсинг 
изпълнението на отделните или взаимосвързани дейности в организацията се 
възлага на външен изпълнител (доставчик, трета страна). Вътрешният 
аутсорсинг се характеризира с преразпределение на дейности и функции вътре 
в бизнес организацията (холдинга), като по този начин се съхранява контрола 
върху тяхното изпълнение. 

• според разпределението на отговорностите между партньорите в 
процеса, рисковете, които поемат страните и от гледна точка на ефективното 
използване на ресурсите, аутсорсингът може да бъде частичен или пълен. При 
частичния аутсорсинг конкретни функции или части от бизнес функции на 
клиента се възлагат за изпълнение на друго дружество (външен доставчик), 
като голяма част от взаимосвързани функции продължават да се изпълняват 
самостоятелно от клиента. По този начин последният съхранява контрола си 
върху планирането, управлението и мониторинга на дейността. Пълен 
аутсорсинг е налице, когато клиентът възлага на аутсорсинг компанията цели 
дейности/процеси, в т.ч. производствени, обслужващи, информационни, 
финансови, управленски и др., за чието изпълнение тя поема пълна 
отговорност. Към този вид аутсорсинг се отнася и понятието аутсорсинг на 
бизнес процеси (Business Process Outsourcing – ВРО), което означава предаване 
на аутсорсинг компанията за изпълнение на взаимосвързани функции и видове 
производствени дейности и тяхното управление, както и пълната отговорност 
за тяхното изпълнение на външно дружество.  

Идеята на дадена организация да „изнесе” извън пределите и контрола си 
отделни функции, дейности и дори цели бизнес процеси е свързана с редица 
рискове. Повечето от тези рискове са свързани с фундаменталните принципи 
на планиране, организация и функциониране на работните процеси при 
доставчика на аутсорсинг услуги (аутсорсинг партньора). Възможните 
хипотези за формиране на потенциални опасности за клиента, възлагащ на 
друго дружество ИТ услуги, могат да се обобщят в следното: 

• изпадане на доставчика (аутсорсинг партньора) във фалит (процедура за 
обявяване в несъстоятелност), сериозни финансови затруднения и други 
вътрешни проблеми, които могат да доведат до спадане на качеството на 
аутсорсинг услугата на неприемливо за клиента равнище; 

• доставчикът, съгласно предмета си на дейност, да сключи по-изгодни и 
по-перспективни договори с други клиенти и неговата мотивацията за 
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изпълнението на аутсорсинг договора значително да намалее или да се намали 
качеството на предлаганата услуга;  

• преобразуване, придобиване, обединение или поглъщане на аутсорсинг 
партньорът по време на изпълнението на договора може от друга компания, 
отношението на която към вече сключения договор да не е положително или 
да не съответства на нейната стратегия и т.н; 

• нанасяне на значителни материални и нематериални вреди за клиента, 
при евентуално изтичане на стратегически важна служебна информация – 
интелектуална собственост, фирмени знания, ноу-хау или корпоративна 
информация, включително и такава, имаща конфиденциален характер. Ако 
тази информация е стратегически важна за клиента, то нейното  изтичане може 
да нанесе значителна вреда на бизнеса му; 

• изпадане в зависимост на клиента възложител от своя аутсорсинг 
партньор. Възлагайки изпълнението на определени специфични за него 
функции или процеси, клиентът предава и тяхното управление. Това отслабва 
компанията и я прави зависима от своя аутсорсинг партньор. Не редки са 
случаите, когато доставчиците, експерти в своята област, разполагайки с 
необходимите знания и опит, манипулират клиентите си и ги обвързват с 
дългосрочни или допълнителни договори, което намалява тяхната гъвкавост и 
силно затруднява сключването на договор и възлагане на дейности на други 
доставчици. 

При фактическо приложение на някои от горните и други хипотези, 
принуждават много стопански субекти да върнат контрола върху преди 
изнесените функции и процеси като формират собствени звена за тяхното 
изпълнение отново вътре в организацията. Този процес е известен с 
наименованието бексорсинг (backsourcing) и означава пренос на дейности и 
услуги обратно към компанията-възложител. Много компании обаче, макар и 
неудовлетворени от аутсорсинг дейностите и услугите, предпочитат да 
преконфигурират взаимовръзките с доставчиците си, отколкото да стартират 
процедура по бексорсинг.  

Важен компонент при всеки един функционален и стратегически анализ, 
проведен от ръководството на всяка организация при възлагане на услуги чрез 
аутсорсинг, следва да бъде оценката на риска – оценка на асоциирания с всяка 
алтернатива риск, както и очертаване на възможността за мениджмънт на 
риска. Оценката трябва да изследва и да определи потенциалните рискове за 
аутсорсинг и алтернативните подходи за тяхното избягване. Тя трябва да 
предоставя и решение, как възможните рискове могат да се предотвратяват 
и/или управляват по време на внедряването. От тази гледна точка, 
организацията трябва да е в състояние да вземе решение за аутсорсване, като 
оптимално решение за постигане на идентифицираните цели. 
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Към момента на цитираното по-горе изследване [2], степента на 
приложение на ИТ аутсорсинга в различните предприятия е различна. В 
предприятията, опериращи в сферата на услугите, използването му е по-
активно., като 61% от проучените предприятия в тази сфера прилагат ИТ 
аутсорсинг, а 4 % възнамеряват да го приложат. В производствените 
предприятия обаче, аутсорсингът на ИТ услуги не се приема толкова 
положително. Показателен е фактът, че 40 % от тях не възнамеряват да 
използват този вид аутсорсинг. Това донякъде може да се обясни с по-голямата 
сложност на бизнес процесите, изискващи интегрирани решения, както и с 
възможността на тези предприятия да поддържат собствени ИТ звена. Все пак 
и в този сектор повече от половината предприятия използват аутсорсинг на 
функции, свързани с информационните технологии. Нещо повече, 5 % от 
анкетираните предприятия възнамеряват да приложат ИТ аутсорсинг в 
бъдеще, докато делът на тези, които са се отказали от договорите за ИТ 
аутсорсинг е само 2 %. Най-широко разпространение при ИТ аутсорсинга имат 
функциите, свързани с програмиране, програмно осигуряване и софтуерни 
услуги. В изследваните предприятия 43 % от общия обем на аутсорсвани ИТ 
услуги са свързани именно с такива функции. При това в предприятията от 
сферата на производството, аутсорсингът на тези дейности има по-висок дял в 
общия обем на ИТ аутсорсинга (45 %) в сравнение с тези от сферата на 
услугите (40 %). Програмирането и програмното осигуряване са особено 
направление на ИТ аутсорсинга.  

Според друго изследване (Aberdeen Group) [3], възлагането на ИТ услуги 
позволява организациите да се спестят от 45% до 65% от разходите за 
персонал, помещения и ИТ инфраструктура. Очевидно това е основната 
причина 72 % от изследваните предприятия да прилагат в момента, а още 7 % 
да възнамеряват да използват аутсорсинг на ИТ функции, свързани с 
програмиране и софтуерни услуги. Като цяло обаче, ИТ аутсорсинга се 
използва широко в предприятията.  

Основните причини за високата степен на използване на ИТ аутсорсинга 
от гледна точка на страните, възлагащите аутсорс на определен вид дейности, 
могат да се обобщят в следното:  

• оптимизиране и контролът на оперативните разходи на предприятието 
(съкращаването на разходите за ИТ дейности) определя краткосрочните ползи 
от аутсорсинга за предприятията, съчетано с повишаване на качеството на 
сервизното обслужване и стремежа за съсредоточаване в основния бизнес. 
Според изследване на Gartner Research [4], тази причина е основна движеща 
сила на ИТ аутсорсинга в световен мащаб; 

• запазване и увеличаване на инвестиционния капитал на организацията 
(дълготрайни и краткотрайни активи), което е предпоставка за приоритетно 
инвестиране в основни бизнес дейности и спомага за повишение капацитета 
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си и концентрация върху измерването и контрола на инвестициите в типичните 
за дейността им активности; 

• оптимизиране на активите (финансови, човешки, материални и др.), 
посредством възможността, която предоставя аутсорсинга на организациите 
да „продадат” определени ресурси (сгради, оборудване, лицензи и други 
активи) на аутсорсинг партньора за осъществяване на възложената дейност. 
Това е реален процес на освобождаване от несъществените активи; 

• липса на определени вътрешни ресурси и активи при осъществяване на 
дадена дейност. При тази ситуация прилагането на аутсорсинг спомага 
процесът по разширяване на дейността и развитие на организацията в други 
географски региони или увеличаване броя на обслужваните клиенти; 

• трудни за изпълнение, мениджмънт и/или контрол функции, поради 
липса на достатъчен управленски и изпълнителски капацитет (недостиг на ИТ 
специалисти с определена квалификация) в организациите. Аутсорсингът е 
ключов инструмент за постигане на по-добър контрол при осъществяване на 
нетипични или трудни за изпълнение дейности в организацията. 

Винаги, преди да се вземе решение за аутсорсинг на ИТ услуги, на първо 
място е необходимо да се направи сериозен функционален и стратегически 
анализ и внимателно да се идентифицират, оценят и определят кои функции е 
необходимо да се запазят за изпълнение вътре в организацията, с цел 
гарантиране на стратегическия мениджмънт, и кои да се възложат за 
изпълнение на външни дружества (като основно правило се аутсорсват 
дейности, изискващи ниски умения и високи разходи). На второ място е 
необходимо да се определи аутсорсинг партньорът, да се изследва процесът на 
промяна, който е пряко свързан с превантивното разясняване на процеса вътре 
в организацията и в крайна сметка да се определят и приемат механизми за 
наблюдение и оценка на аутсорсинга. На трето място, необходимо е да се 
прави постоянна съпоставка на ефективността и ефикасността на новите към 
предишните дейности, да се отчитат разликите и ползите за организацията. 
След което може да се приложат вече известни и доказани в практиката методи 
[5] за управление, анализ, както и различни подходи за взимане на решения, 
включително разделяне на услугите на основни и второстепенни за 
организацията. 

От изключителна важност за бъдещото развитие на организацията са 
сключените споразумения и разписаните договорни отношения с техните 
партньори. Споразуменията за аутсорсинг на ИТ услуги зависят от множество 
фактори, включващи обхвата на услугите, сложността на приложенията и 
инфраструктурата, стойността на направените разходи, нивото на изграждане 
и дейностите по доставка, както и възможностите за управление на бизнес 
процеса при възникването на спорни ИТ въпроси. 
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Договорите за аутсорсинг са отдавна добре познати в практиката и 
съдържат в значителна степен взаимна зависимост, споделен риск и 
договорено възнаграждение за двете страни. Взаимодействието между 
страните при аутсорсинг на ИТ услуги, трябва да се управлява като ключов 
компонент от бизнес стратегията на клиента и не трябва да се възприема като 
технически договор. Значителни ползи от аутсорсинг взаимодействието може 
да се генерират чрез силното свързване на ИТ стратегията с бизнес насоките, 
целите и приоритетите. Въпреки всичките усилия, насочени към определяне 
на изискванията, избора на подходящ бизнес партньор, сключване на добър 
договор и контрол на взаимодействието с доставчика, е препоръчително да се 
създаде план за непредвидени случаи. В договорите за аутсорсинг на ИТ 
услуги трябва да съдържат клаузи, които най-общо да удовлетворяват 
следната матрица от изисквания: 

• анализ на ИТ стратегията и плановете, което да съдържа пълна 
идентификация на вида ИТ услуги и инициативи, от които организацията ще 
нуждае. Необходимо е да се прецени дали определеният доставчик е най-
добрия избор, отговарящ на бъдещите изисквания; 

• преглед на изпълнението, който да предоставя общата оценка на 
изпълнението на доставчика на услуги. Предоставяне на адекватни ресурси и 
установяване на ясни отговорности за исканите задачи и тяхното 
координиране; 

• изграждане на алтернативи за продължаване на споразумението, което 
да включва значително преструктуриране или облекчаване на услугите, 
преподреждане на вътрешните ресурси за възвръщане на директните доставки, 
привличане на нови предложения или комбинация от тези опции; 

• включване на цената и оценка на ползите за всяка от най-приложимите 
дейности, в т.ч. транзакционна цена при прекратяване на настоящия договор и 
мигрирането на услугите към нов модел; 

• оценка и анализ на риска при прилагане на всяка от дейностите и ясен 
модел на неговото управление; 

• предоставяне на интегриран анализ на предимствата и недостатъците на 
всяка от възможностите и определяне на препоръчителните подходи; 

• планиране на подходящото време за създаване, сключване, обновяване 
или прекратяване на договорните бизнес отношения. План за действие и ясна 
стратегия за внедряване на най-благоприятното развитие на взаимодействието 
между страните, включително график, показващ възможностите за 
преследване на други възможности, ако този подход е неуспешен; 

• гарантиране на защитата и сигурността на информацията съгласно 
разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната и възприетите 
стандарти. Гаранция от страна на доставчика, че след внедряване и завършване 
на възложените функции/дейности, всички процеси отнасящи се до защита на 
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сигурността и интегрираността на данните са изпълнени, както и че е 
периодичен одит на оперативните дейности на доставчика с цел интегритет 
към процедурите за сигурност. 

Мониторингът на изпълнението на възложените дейности е целесъобразно 
да се извършва от висшето ръководство на организацията и/или да се ръководи 
от надзорен съвет по ИТ на организацията. 

Всеки който има действително намерение да стартира процес по 
аутсорсинг на ИТ услуги, трябва непременно да се запознае с прилаганите 
методологии и технологии – доказали се във времето, да се поинтересува за 
хора и организации с опит в аутсорсинга – от които може да почерпи знание, 
както и да се запознае с потенциалните доставчици на ИТ услуги. 

Както в световната бизнес практика, така и у нас, въпреки всичките 
изброени ползи и рискове, ИТ-аутсорсингът намира все по-широко 
приложение. Използването му се извършва както самостоятелно, така и въз 
основа на други аутсорсинг практики. Безспорен факт е, че бързото развитие 
на технологиите през последните години намалява възможностите на 
предприятията самостоятелно да следят и своевременно да реагират на появата 
на постоянните технологични нововъведения, да ги внедряват и да ги 
използват в дейността си, при нарастващия дефицит на ИТ специалисти, които 
да удовлетворяват специфичните изисквания. 

 
3. Заключение 

Представената в настоящия доклад тема за аутсорсинг на ИТ услуги е 
широко дискутирана и представена в множество публикации, като основно 
внимание се отделя на същността, предимствата и недостатъците на 
аутсорсинга. Важно е да отбележим важните и в голямата си част вече 
приложени в практиката знания и уроци от прилагането на аутсорсинга [6], 
които могат да се обобщят в следните ключови и за двете страни моменти: 

• от изключителна важност е следването на методологично правилните 
процеси при избор на доставчик и сключването на договор; 

• критично важна е ролята на използваната от доставчика методология при 
осъществяване на работния процес или липсата й; 

• важността от създаване на подходящ фокус върху цената и ползите, и 
приоритетно направление относно подобряване на ползите; 

• необходимост от нови модели на индивидуално и организационно ниво, 
които да определят възнаграждението на служителите в организацията; 

• осъзнаването на факта, че провала е винаги обща отговорност; 
• осъзнаване ролята на ИТ аутсорсинга като фактор за подобряване на 

бизнес процесите на организацията; 
• необходимо е ясно разбиране на взаимозависимостта между различните 

бизнес процеси и между ИТ и бизнес процесите в организацията; 
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• гъвкавост при договарянето; 
Допуснатите пропуски при аутсорсинга на ИТ услуги в организациите, 

могат да се обобщят в: 
• неправилно определяне на мотивите, целите и предмета на дейност на 

ИТ аутсорсинга; 
• неправилно насочване на фокуса върху оптимизиране на цената, вместо 

към ползите и принадената стойност; 
• липса на опит, правилни методологии и технологии в организацията; 
• неправилен подбор на длъжностни лица, ангажирани с управление на 

взаимодействието между страните; 
• неправилна комуникация със служителите, клиентите и пр.; 
• недобре формулирани модели за мотивация на служителите, както на 

индивидуално, така и на организационно ниво. 
Въз основа на гореизложеното бихме могли да направим следните 

препоръки: 
Стопанските субекти трябва добре да анализират възможностите и 

необходимостта от аутсорсинг на отделните функции или бизнес процеси. 
Необходимо е от всички бизнес процеси да се отделят именно тези, които 
съставляват ключовите компетенции (core competencies) на компанията. Броят 
на ключовите компетенции може да бъде относително малък, а всички 
останали бизнес процеси да се предадат на външни дружества, като това се 
отнася както за спомагателните, така и за основните дейности на компанията. 

Необходимо е изключително старателно да се направи изборът на 
доставчик (аутсорсинг партньор). При изборът му задължително трябва да се 
отчетат неговият имидж и опита му в реализирането на аналогични проекти, 
неговата гъвкавост, нивото на обслужване и стойността на услугата, която 
предлага, прилаганите от него методологии, технологии, потенциални 
референции и натрупан опит. Истинският стойностен би се оказал доставчик, 
който признава предизвикателствата, свързани с аутсорсинг на ИТ услуги и 
който има вътрешни процедури и методологии за компенсиране и 
предотвратяване на всякакъв вид пропуски при обслужването. 

ИТ аутсорсингът е благоприятна възможност за повишаване на основните 
организационни компетенции и дейности. Вземането на решения при избора 
на ИТ аутсорсинг е важен процес и включва преценка на много качествени и 
количествени фактори. Цели на бъдещи изследвания биха могли да бъдат 
направления, свързани с идентифициране, комбиниране, структура, мярка и 
приоритет на други ключови качествени и количествени рискови елементи в 
ИТ аутсорсинг и предоставянето на съответната информация на 
ръководителите на българските предприятия, която да им бъде от полза при 
минимизиране на бизнес рискове и подобряване на качеството на ИТ 
аутсорсинг. 
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В обобщение, най-доброто доказателство за успеха и развитието на 
аутсорсинга на ИТ услуги е в голямото количество научните изследвания в 
областта на световно и национално ниво. Това предполага, че при определени 
обстоятелства, аутсорсинга в България би се развил на доста задоволително 
ниво и да осигурява и занапред добра добавена стойност, работни места и нови 
отличия за страната ни. 
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Abstract. Challenges of the XXI century can be characterized as follows - dynamism, 
uncertainty, globalization and high level of information available. These challenges require 
changes in life, business, relationships and a struggle for survival and development. The 
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1.  Tенденции в управлението на бизнес организациите 

Съвременният пазар се характеризира [1] с наситеност със стоки, добра 
осведоменост на потребителя и висока динамичност. 

Посочените характеристики на пазара налагат допълнителни изисквания 
и нови критерии за конкурентоспособност към съвременните бизнес 
организации (БО) [2]: 

- повишават се изискванията на потребителите към предлаганите стоки, 
- повишава се качеството на продукцията при намаляване на 

себестойността й; 
- подобрява се обслужването на клиентите, увеличават се количеството и 

качеството на услугите, които се предлагат в допълнение на предлаганите 
стоки; 

- намалява жизненият цикъл (ЖЦ) на изделията;  
- намалява времето за реакция на организацията при промяна, 

производството се „синхронизира” с поръчките и сроковете на потребителите; 
- скъсява се времето за разработка и въвеждане на нови изделия; 
- нарастващата интензивност на конкуренцията изисква постигане и 

запазване на ключови преимущества, обусловени от придобиването и 
усъвършенстването на ключови компетенции на БО. 
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За да бъдат конкурентноспособни, БО трябва да притежават конкурентно 
преимущество, формирано от ключови компетенции и продукти. Като базови 
фактори, влияещи върху съвременния бизнес [1, 2], могат да се посочат: 

- неопределеността, 
- глобализацията, 
- високата информационна осигуреност.  

 Тези фактори от своя страна определят като основни движещи сили 
съответно: клиентите, конкурентите и промените. 

Масов клиент може да съществува само при дефицит в предложенията. 
Днес съществува конкретен клиент, който има индивидуални изисквания и 
може да си позволи да задоволява личния си вкус. Конкуренцията е 
изключително ожесточена.  

Промените се превръщат в нормално състояние за съвременните БО. 
Динамично развиващата се бизнес среда и появата на качествено нови 
концепции и технологии изискват от организациите промени, водещи до бързо 
и ефективно адаптиране към новите условия (фиг.1). 

 
 
 

 
 

Фиг. 1. Фактори на успеха 
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2.  Управление по цели 

Управлението по цели се използва от всички водещи компании. То 
позволява да се насочва дейността на организациите за достигане на 
стратегическите цели чрез ефективно управление на тяхното развитие. 
Управлението по цели, като процес включва: 

- формулиране на целите;  
- разработка на планове за тяхната реализация;  
- систематичен контрол, измерване и оценка на работата и резултатите;  
- коригиращи мерки за достигане планираните резултати.  
Целите се определят отгоре надолу (дърво на целите). Преимущества на 

модела са:  
- постоянен фокус върху целите на организацията 
- повишаване на производителността (за хора, имащи конкретни цели 

тя е по-висока от тази на хора, които работят по ежедневни указания).  
Ръководството и подчинените съвместно установяват задачите за 

изпълнение на работите и своето развитие, оценяват постигнатите успехи, 
интегрирайки целите на три нива: индивидуални, групови и организационни. 

Системата „Управление по цели” (Management By Objectives – MBO) е 
предложена от Питър Дракър още през 1954 год. [3, 4].  

През 1992 год. Нортър и Каплан [5, 6, 7] модифицират системата MBO, 
предлагайки концепцията “Балансирана система от показатели” (Balanced 
Scorecard – BSC). 

Ефективността на организацията (повишаването на стойността й) се 
разглежда от гледна точка на взаимосвързани показатели за дейността и 
рамките на четири перспективи: 

- финанси; 
- клиенти; 
- бизнес-процеси; 
- обучение и развитие.  
Стратегическите цели на организацията в рамките на четирите 

перспективи се декомпозират до показатели на отделните звена на 
организацията. 

Задачите, които се изпълняват в БО се представят в матрица и се 
декомпозират в групи, като на всяка група се присвоя тегло. Всеки сътрудник, 
изпълнявайки своите функционални задължения дава своят принос в 
реализацията на стратегическите цели на организацията.  

Предимствата, които се реализират, са: 
- едновременно отчитане на нефинансови показатели и финансова 

ефективност;  
- причинно-следствена връзка между показателите;  
- разностранни перспективи за оценка на ефективността;  
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3. Реализиране на организационната стратегия и фирмените цели с 

помощта на УП 
Засилената активност и значението на споменатите по-горе фактори 

поражда необходимостта от разработване на качествени и потребителски 
ориентирани продукти. 

За да оцелее и да бъде конкурентноспособна, всяка организация и в 
частност БО трябва да бъде гъвкава, да реагира своевременно и адекватно на 
измененията. На практика, проектите са средство за практическо 
осъществяване на изменения. Те ни представят необходимите способи и 
начини за конкретната реализация на очакваните промени.  

Проектът може да се определи като средство за постигане на определени 
цели, а целите са свързани с постигането на такава промяна, при която 
проблемът е решен, нуждата е задоволена или благоприятната възможност е 
използвана. 

Голяма част от работата, която се извършва в организациите, може да 
бъде организирана в проекти. Способността успешно да се дефинира и 
управлява проект се превърна в ключово умение за много организации. В [8] 
Вл. Ильин пише: „… Поставете пред себе си цел и управлявайте нейното 
постигане – това е пътят на проектното управление, което, внедрено в 
управлението на предприятието, преобръща всички досегашни представи за 
ефективно управление …”. 

Използването на BSC в управлението поражда уникалната идея за 
преминаване от класическото „тройно ограничение” (Triple Constraint) към 
„четиристранното ограничение” (Quadruple Constraint) при управлението на 
проекти. В случая, към ограниченията по време, стойност и характеристики на 
резултата се добавя ограничението за съответствие на стратегията, което 
позволява да се свържат целите, резултати от изпълнението на проектите с 
развитието, мисията и стартегията на организацията [9, 10]. 

Управлението чрез проекти (УЧП) включва централизираното 
управление на един или повече портфейли и/или програми от проекти, 
включително: идентификация, определяне на приоритетите, утвърждаване, 
управление и контрол на операциите, проектите, програмите и другите 
дейности, имащи отношение към постигането на организационните цели. 

Формирането на портфейлите и програмите се осъществява на основата 
на плана за развитие на БО, включвайки система от цели, ключови показатели 
за достигане на тези цели и мероприятия, позволяващи достигането на 
исканите значения на показателите [2, 11, 12]. 
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Прилагането на подхода УЧП във фирменото управление реализира тези 
цели и намерения, като преобразува стратегическия план на БО в конкретни 
политики, процедури и в крайна сметка – „система от проекти“, насочени за 
постигане на основната цел и въвличат всички нива на управление в 
осъществяването на мисията. Това позволява да се съгласуват формулираните 
цели на организацията и нейното оперативно функциониране. 

Проектите могат да се представят, като „увод към процесната дейност и 
са насочени към създаването на точно тези ресурси, които на следващ етап се 
използват от процесите…“ [13]. 

Подборът на проектите налага определяне на приоритети в зависимост от 
връзката им със съответните цели от стратегическия бизнес план на 
предприятието. На тактическо и оперативно ниво управлението чрез проекти 
е насочено към реализиране на фирмените цели чрез постигане на баланс 
между бюджета, продължителността и риска на изпълняваните проекти в 
предприятието и хармоничното съчетаване на проектните и оперативните 
(текущите) дейности в него [2]. 

Проектите могат да бъдат предложени от различни нива на 
организационната структура и да касаят различни функционални области.  

Проектът сам по себе си може да е „добър“, но ако не се „вписва“ в 
цялостната стратегия на организацията, той не трябва да се включва в плана и 
да ангажира ресурси. Освен това проектите се конкурират за ресурси не само 
помежду си, а и със съществуващите основни производства. Ето защо е 
необходимо съвместяване и взаимно допълване на проектната и основната 
дейност на БО. 

 
4. Заключение 

Вследствие на широкото използване и приложение на УП възникват 
много „смесени“ управленски технологии и методологии [2, 9]. 
Преимуществото на технологията на УП се състои в това, че тя може да бъде 
използвана заедно с променящите се инструменти на управление и не изисква 
съществени преобразувания в структурата и процесите на организацията. 
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