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Abstract. Small and medium-sized enterprises (SMEs) have often needs for international 

contacts in order to create and develop their international business. According to several 

studies, there are three main challenges that SMEs faces when internationalization is planned. 

First, small companies lack the practical skills and experience for internationalization. 

Secondly, small companies do not have direct contacts to international partners and it is 

believed to be difficult to find them. Thirdly, finances of SMEs to start international business 

are rather limited. International marketing and sales are also one of the biggest challenges. 

In this article, we will present a world-class model to support and promote the 

internationalization of local SMEs through an alliance of international universities Feevale 

University (Brazil), VIA University College (Denmark), and Häme University of Applied 

Sciences (Finland). The article is based on the analysis of both relevant literature and theory 

as well as on materials that we have collected to deepen and to elaborate the analysis from the 

practical perspective. The empirical materials are collected from Finland, Denmark and 

Brazil. To understand the universities’, need to internationalize themselves, we compare the 

economic and informative methods in the selected research context, because discourse on 

public policy instruments is discourse on power. The economic and information policy 

instruments illustrate the power of the governmental authorities.  

Keywords: internationalization of SME, networks, universities, governance, steering, higher 

education. 

 

1. Introduction 

Three partner universities have established a project for 2016-2017 to support 

and promote the internationalization of local SMEs through an alliance of 

international universities. The main coordinator of the project is Häme University of 

Applied Sciences HAMK, Finland. The international partners are Feevale University 

(Brazil) and VIA University College (Denmark), who are the strategical partners of 

HAMK.  The first piloting will be done in Finland, where the local partner is the 

Federation of Häme Entrepreneurs, who is a member of the Federation of Finnish 

Enterprises. Häme Entrepreneurs have a significant role in the project: they will 

compose a pilot group of local SMEs, whose target is to expand their international 

business. The entrepreneurs will bring about concrete assignments related to R&D 
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and international sales and marketing. Häme Entrepreneurs will support the pilot 

group during the whole process.  

The main objective of the studied project is to promote the internationalization 

of local SMEs through a university network. But what drives the universities in 

higher education (HEI) to create academic networks and to internationalize 

themselves? The motivation for this article comes from our interest to understand 

the financial and informative governance methods that are used, or could be used, to 

steer higher education institutions to internationalize themselves. We decided to 

identify, categorise and analyse these governance strategies and measures and to 

estimate how they relate to the stated policy objectives. We strongly feel that the 

understanding of these governance methods will strengthen our perception of higher 

education policy control effects, related theories and practical applications.  

Research question: Could cooperation between a network of universities help in 

promoting internationalization of SMEs and universities themselves? 

Sub-questions: 

1. What national steering methods encourage, or could encourage, higher 

education institutions to create university networks? 

2. What financial and informative methods are used, or could be used? 

Higher education research is traditionally divided into policy-based research 

and teaching-oriented research [1]. From there two research paradigms, we have 

selected policy-based perspective for this article. The level of analysis is the system 

level and it is done at the national level by comparing three counties. Policy 

instruments cannot be applied, if there is no governmental organization. However, 

the government can be organized in many ways and choose different kind of policy 

instruments for the same aim. In order to identify the policy instruments as control 

mechanisms, we should think about who controls who. In this article we see the 

government authorities consist of the parliament, the government, ministries, 

regional government authorities, agencies and institutions governing the higher 

education institutions. This work does not analyze the methods of governance on the 

level of individual organizations and their operations nor the impact the methods 

have or could have on higher education activities in practice.   

 

2. Policy instruments, steering and governance in higher education 

Steering in the higher education context is a goal-oriented activity, where the 

objective of guidance is to change behavior towards the desired direction. If the 

behavior is seen to change, steering can be perceived as successful [1, 2]. HEIs have 

a different setting than private or public sector organizations. Private organizations 

are guided solely by considerations of maximizing shareholder value. The 

government agencies and public sector organizations are guided by considerations 

of maximizing the value to stakeholders, which includes community at large. In 

academic institutions, maximizing stakeholder value refers to maximizing value to 

stakeholders such as students, staff, community, and funding agencies [3]. 
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There are several categories to classify theoretical and practical perspectives on 

HEI policy instruments. The research and funding activities in the higher education 

institutions are controlled by many different methods and governance structures. 

Mainly, the steering activities are directed from the state level. Vedung (1998) gives 

an overview of some of the classifications in his article called “Policy Instruments”: 

Typologies and Theories. He categorizes steering instruments in three differentiated 

parts: 1) regulation, 2) economic means, and 3) information. Regulation usually 

refers to the control and steering that is based on laws [4]. 
Economic instruments can take many forms and they can be used both by the 

government and private sector. Also informative guidance can take many forms, 

which are sometimes difficult to identify.  Regardless of the steering method, it can 

be said that the steering is always about the use of power. The exercise of power is 

a means of simplifying the case of carrots, sticks and sermons. In practice, this is 

used when a governor wants to  steer something - or in our article higher education 

organizations - to behave in a certain way [4]. 
  

Figure 1. Three public policy instruments [4] 

 

 The three typologies of steering as used in this article are: regulations, 

economic means and information. There are negative and positive instruments 

within the three main means. In the regulatory case, the governee is often obligated 

to do what the governor tells him/her to do, as “regulations are  measures undertaken 

by governmental units to influence people by means of formulated rules and 

directives which mandate receivers to act in accordance with what is ordered in these 
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rules and directives”. Regulations are usually obligatory rules, orders directives, 

norms, standards etc.  [4]. 
Economic instruments typically make action cheaper or more expensive what is 

comes to money, time, effort, and other valuables. The major difference to regulation 

is that the addressees are not obligated to take the measures involved. Information 

attempts to influence HEIs or SMEs through the transfer of knowledge, the 

communication of a reasoned argument, and persuasion. Information can for 

example be printed material, pictures and videos in tv, internet or social media as 

well as training, workshops or demonstration. Furthermore, information differs from 

the economic policy instruments, since there is no giving or taking of material 

resources involved [4]. 
 

3. Alliance between Brazil, Denmark and Finland HEIs drives SMEs to 

international growth 

In order to drive SMEs to international growth, international and active network 

among enterprises of Häme Region and three international universities and Häme 

Entrepreneurs was created. New network will help and support local SMEs to find 

international partners and expand their business to international market. At the same 

time, the project will promote mutual learning and sharing of best practices at 

international level. The partners will bring about their own knowledge, skills, 

experiences and local networks. Direct contacts among local small businesses in 

Finland (Häme Region), Denmark and Brazil will be established [5]. 
Briefly, the objectives will be achieved by concrete action:  

- active searching for local partners (Finland, Denmark, Brazil) 

- promoting new business opportunities 

- encouraging for joint innovation and experimentation 

- encouraging for joint learning based on trust  

- students will be involved through workshops, internships, exchange student –

programmes and by writing thesis of relevant themes.  

During the project, we will also search for the international financial 

possibilities to support internationalization of local SMEs (e.g. EU programmes 

Erasmus-, Marie Curie, Horizon 2020). The close collaboration will be done with 

other international projects coordinated by the partner universities, when the 

experience and results of the other projects will be utilized, e.g.  web-platform for 

local enterprises. 

The project consists of three work packages plus management package. The 

project is coordinated by the Häme University of Applied Sciences HAMK. The 

project will have operative working team, consisted of project manager and several 

experts. The project will concentrate mainly in following targets:  

- searching for new business ideas 

- searching for new innovations  

- increasing the entrepreneurial skills 
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- boosting business plan 

- supporting business growth  

A detailed Market Entry Plan for SMEs will be done through the network and 

cooperation of the three international universities. The local SME’s that are 

interested in international business, will be assisted to conduct Market Entry Plan 

for the markets in the Nordic countries and in South American market. Each SME 

will receive detailed step-by-step plan for creation of its own international network. 

The plan will be done together with the students of HAMK. The last phase of this 

Work Package is conclusion and publications. The process, experiences, networking 

and new contacts are documented and will be published digitally. Thus, it will be 

available for public.  

Nordic SMEs collaborate through international universities, as for example 

study tours to Denmark and Brazil will be organized. The study tours will last for 3-

7 days and during the tour, potential business partners will be met. The meetings will 

be organized by international partners (Feevale in Brazil and VIA in Denmark). The 

purpose is to achieve direct international contacts between SMEs. During the study 

tour, local business associations, chambers of commerce or other key actors will be 

met. The meetings and workshops will be facilitated by hosting university teacher. 

Local student-teams will meet entrepreneurs and will publish the main results of 

their studies. The study tours will be documented.  Each university will participate 

in the project by 1-4 teams, consisting of 4-6 team members (students). During the 

project, students will work at their home-universities with concrete project given by 

SMEs. The idea is to courage students to work with real-life-business-challenges at 

international level. The important role is also virtual studies and web-meetings, 

where reflection and feedback are given between students and enterprises.  

Several immediate results and long-term results will arrive from the 

international university-SME-network. The idea is to launch cooperation between 

universities and the local business in order to promote international business. The 

universities will collaborate with local enterprises and enterprises will have a 

possibility for global growth. The idea is to create international networking model 

that can be implemented around the world. The model will be created in 

collaboration with enterprises, universities and other key actors. The model will be 

the first step for long-term business development in HAMK.  

The project will promote regional development while local entrepreneurs will 

collaborate with universities and other regional key actors. The project will promote 

local SMEs to go global and to build new international market. As a result, business 

could grow and new jobs will be created. Furthermore, excellent and 

multidisciplinary collaboration could create internationally competitive centers of 

expertise. In addition to three universities, there are 10 SMEs from Häme Region 

that will be participating in the project. There are two criteria for SMEs: first, they 

are planning for a strong growth through export or secondly, they are planning for a 

strong growth through new products or innovation. So far, these SMEs have 



  

  12 

 

succeeded by implementing traditional business development model and now they 

are willing to experiment a new model (Figure 2).  

 

 

 

Figure 2. A new model for international collaboration between universities and enterprises 

 

The new model for international collaboration between universities and 

enterprises is flexible and crosses traditional borders and geographical continents. 

Enterprises could start the collaboration immediately. It is believed to give a good 

competitive advantage and enables a new successful international business. 

 

4. Conclusions 

There are and there will become best practices to encourage higher education 

institutions to create local and global networks and to internationalize. Here, the 

economic and informative steering methods play an important role, but adapting best 

practices from one country to another can be problematic, since the political culture 

on higher education as well as the role on the higher education organizations differ 

one from another. 

When looking at the different kind of policy instruments meant to steer 

universities into creating international networks, we made an assumption that there 

are no regulatory instruments. Our starting point is that 1) the policies are persuasive 

not obligatory. Therefore, in the empirical examination we will merely focus 2) on 

the economic means and information instruments in the national level policies. The 

government could have an extra compensation for universities that are active in the 

internalization of themselves and SMEs.  Then, the economic incentives would 
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neither prescribe nor prohibit the internalization actions involved, but would make 

them less expensive. Also information could be used for steering, as 3) the 

information category covers objective and correct knowledge, but also judgements 

and recommendations. 

In the context of the selected theoretical framework, the state level steering 

towards creating international networks is a way to implement higher education 

politics. In the introduction of the book Carrots, Sticks and Sermons Bemelmans-

Videc (1998) points out that there are instruments of internal policies, which aim at 

the social conduct of administrative actors in the public sector such as personnel 

policies, budget policies and organizational reform [6]. Thus, the steering policies 

aiming at increasing internationalization of university-SME-network would first 

affect the conduct of the administrative actors and organizational strategies. 

The interaction between industry and education, as encouraged in our model, 

will most probably give the best results for both universities and SMEs to 

internationalize themselves.  The financial reward through increased global activities 

and, therefore also funding possibilities, is of course very important. Another key 

reason to get involved is the opportunity to connect, collaborate and innovate with 

the best and brightest in global talents in various universities. If we would deepen 

our analysis into the organizational level, we could find many different kind of actors 

(university services, faculty leadership, department heads etc.) formulating the 

policy instrument and choice in one organization or university. This would actually 

be the next step in the analysis and it might bring out some new information 

especially within the international comparison. 
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Abstract. The paper raises few important questions. Two of them, what management is and 

what are the management functions are evident from the title. However, this paper also 

discusses one more question, which is why do we mark 100th anniversary of the scientific 

approach to management in 2016, instead of 2011. Furthermore, the paper discusses the 

basic concepts of the management theory, its definition and functions. It also provides an 

authentic definition of management. 

Keywords: Management, origin, management functions, goals, organizational system.  

 

1. Introduction 

2016 marked the 100th anniversary of the publishing of Henry Fayol’s book 

Administration Industrielle et Generale (Paris: The Societe de l'industrie Minerale, 

1916) [1].  Henry Fayol was a French mining engineer and executive. He presented 

his theory on management, which was greatly based on his own experience. It is 

noteworthy to be mentioned that his book has two English translations: The first one 

by J.A. Coubrough, Industrial and General Administration (Geneva: International 

Management Institute, 1929). 20 years later, another one by Constance Storrs, 

General and Industrial Management (London: Sir Isaac Pitman and Sons, 1949).  

At roughly the same time, (1911) Frederick Taylor published the book 

Principles of Scientific Management. He was a mechanical engineer and later, a 

management consultant, who focused on improving the efficiency. Taylor analyzed 

the productivity of both men and machines he worked with. This focus on the human 

element of production gave rise to what is known as “Scientific Management” [2]. 

There are scholars who support the stand that Taylor’s book is the beginning of the 

scientific approach to management.  

Still, the origins of the management theory are in Henry Fayol’s work, and the 

study of Frederick Taylor is the beginning of the industrial engineering.  

Both Fayol and Taylor came up with their respective works at roughly the same 

time (1911 and 1916) on different locations (Taylor – USA; Fayol- France). 

According to Bedeian, Henry Fayol is the “father of modern management”, and 

Taylor is the “father of scientific management” [3]. 

Henry Fayol is rightfully considered the founder of the management’s scientific 

approach. He determined 14 principles of management and 5 management functions 

which are still relevant nowadays in the contemporary world which differs greatly 

from the one Fayol worked and lived in.  
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2. Different definitions on management 
Different scholars define differently what management is. The author of this 

paper decided to present some of them: 

Management is the process of achieving organizational goals by engaging in the 

four major functions of planning, organizing, leading, and controlling [4].  

Management is the planning, organizing, leading, and controlling of resources 

to achieve organizational goals effectively and efficiently [5]. 

Management is the process of guiding the development, maintenance, and 

allocation of resources to attain organizational goals [6]. 

Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the 

efforts of organization members and of using all other organizational resources to 

achieve stated organizational goals [7]. 

… management as a process of planning, organizing and staffing, directing, and 

controlling activities in an organization in a systematic way in order to achieve a 

common goal [8].  

… management as the process of designing and maintaining an environment in 

which individuals, working together in groups, accomplish efficiently selected aims 

[9]. 

… Management is a form of work that involves coordinating an organization's 

resources – land, labor, and capital – toward organizational objectives [10]. 

… Management - the process of achieving desired results through efficient 

utilization of human and material resources [11]. 

… management can be defined as the process of planning, organizing, directing, 

and controlling organizational resources (human, financial, physical, and 

informational) in the pursuit of organizational goals [12]. 

… management is defined as the process by which a cooperative group directs 

actions toward common goals [13]. 

… management as the process of working with and through individuals and 

groups and other resources to accomplish organizational goals [14]. 

… management - the process of working with people and resources to 

accomplish organizational goals [15]. 

Management - working with resources (human, financial and physical) to 

achieve organizational objectives by performing the functions of planning, 

organizing, leading, and controlling [16]. 

Management - working with and through other people to accomplish the 

objectives of both the organization and its members [17]. 

Management - activity of getting things done with the aid of people and other 

resources [18]. 

Management is a process involving certain functions and work activities that 

managers must perform to achieve the goals of an enterprise [19]. 

 

*** 
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What can be concluded from all these definitions? Management is a process 

realized through the management functions, and where effectively and efficiently 

the organizational goals are attained. The goals are:  

Organizational, 

Common, 

Selected, 

Chosen, 

Previously determined, 

…. 

Not a single one of the 16 mentioned definitions given by different scholars 

provides an insight into the issue of who determines the goals, nor the courses for 

their achievement. When discussing about goals, it is necessary to determine also 

the courses (paths) for their attainment. For example, if a pharmaceutical company 

wants to attain competitive advantage, it also needs to determine the courses this 

should be done (for example, by introducing new drug…). By careful examination 

of the provided definitions, one gets an impression that the organizational goals are 

well known category, and that there is no need to discuss them. The management’s 

work is  

-to activate the management functions, 

-this should be done effectively and efficiently, 

-by utilizing the available resources,  

-to accomplish the goals. 

None of the definitions state that the management determines the goals. 

Furthermore, none of them states how they shall be accomplished. For example, if 

the goal of one University which is ranked on 2500th rank on the ranking list is in 

five years’ time to be under 2000th rank, the University has to determine how it shall 

accomplish that.  

3. Authentic approach in defining Management 
Any organizational system (organization) is an artificial (non-natural) system 

established by people. People are rational beings, and in the case of establishing an 

organization, this implies that they have some goal as a rationale for the 

establishment. Or, people have some need, which cannot be provided by Mother 

Nature, thus they establish an organization which is supposed to satisfy that need. 

The needs can be different (product or service). In order for that need to be met, there 

needs to be an organization whose functioning will give output.  

Any business is an artificial system in whose establishment the people embed 

certain goals and expect and aim those goals to be attained. By starting a business 

and embedding the goal they expect to be attained (making profit, for example), the 

first step is done. The system is established and it is expected that it will function 

(operate). The only way that the goal(s) can be attained is if the system works 

appropriately. It is critical that the system functions in a manner that leads to 
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attainment of the goals. Moreover, if the system does not work appropriately, that 

implies that the only rationale for its establishment was in fact the establishing itself.  

Does the functioning of a business happen by itself? No, it does not. How the 

business system functions toward the attainment of the goal(s) is basically 

management. In order for the system to attain its goal(s), the system has to be 

managed. The way the business is managed determines whether the goals will be 

attained.  

For any business, the management is a matter of its existence. If the managing 

is not appropriate, if the goals are not being attained, its existence is worthless.  

Having in mind everything said so far, it can be concluded that: Management is 

a complex of interrelated management functions, which in an organizational system 

is responsible for determining the goal(s), the paths for their attainment, the 

timeframe for the attainment, and the leading of the system toward attaining the 

goals effectively and efficiently (figure 1). 

      Courses (paths) to attain the goal(s).      

 

       

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Organizational goal(s) 

 

4. Management functions 
        Another important issue that arises when discussing the basic concepts of 

management is its functions. This issue is important, since, same with defining the 

management, different authors define them differently.  

        77 books on management were analyzed for this paper in an attempt to find out 

the differences in defining the functions. The analyzed books are in different 

languages and come from different countries and are published in the period from 

1920-2016. 

        Table 1 shows the summary of the analysis. The table presents the number of 

times certain function appears in the books. The functions are grouped into three 

groups (A, B, C) according to the frequency in which they appear in the books. 

Group A consists of the most named functions (planning, organizing, leading and 

controlling). Group B consists of the functions which have incidence of 5-25, and 

group C consists of the functions with an incidence of less than 5. The functions 

which have incidence of one (1) are not taken into consideration. 

Цел 

Цели 

Organizational 

system 

Цел 

Цели 

Цел 

Цели 

Goal(s) 
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        This analysis confirms the author’s view that the management functions are: 

planning, organizing, leading and controlling. 

 
Table 1. Management functions 

 

Group A Group B Group C 

Organizing =76 Staffing = 22 Forecasting=2 

Controlling=76 Motivating = 15 Commanding=3 

Planning=75 Managing=10 Influence=3 

Leading =37 Directing=7 Organizing and staffing 

=3 

 Coordinating=7 Decision making=3 

  Communicating=3 

 

6.    Conclusion   

The scientific approach to management begins with Henry Fayol, who is 

considered to be the “father of modern management”, and his book published in 

1916. 

The paper also presents an authentic definition of management. Furthermore, an 

extensive analysis of 77 books on management proves that most scholars agree that 

the management functions are: planning, organizing, leading and controlling.  
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Abstract. This article discusses actual problems of process-oriented approach to risk 

management and new digital paradigm of risk management in economy of the firm and 

management of business processes, which is based on the assertion of free (not normal) 

distribution of price risk and digital way of describing risk method of of IC folds numbers. 

The possibility of increasing the accuracy and reliability of economic risk assessments in the 

format of the new digital paradigm of risk management are considered on the example of the 

investment project for reconstruction in the field of road infrastructure.  

Keywords: economics of firms, business process, economic risk, risk management, process-

oriented approach, digital paradigm, method of IC folds numbers. 

 

1. Введение 

К настоящему времени в мире накоплен огромный опыт менеджмента 

риска в различных областях и сферах деятельности [1, 2], разработаны и 

постоянно совершенствуются международные стандарты ISO по менеджменту 

риска [3, 4, 5], а существующие методы управления рисками находят все 

большее применение в экономике фирмы и управлении бизнес-процессами.  

Благодаря глубокому научному исследованию рисков, накопленный опыт 

менеджмента риска позволяет лицам, принимающим решения, влиять на 

достижение стратегических целей фирм, обосновывать и применять в 

управлении бизнес-процессами эффективные инструменты и способы 

менеджмента риска. Влияние рисков на эффективность бизнес-процессов 

постоянно растет, а высокая цена экономического риска нередко становится 

определяющим фактором принятия управленческих решений.  

Экономический риск - это влияние неопределенности на результаты и 

эффекты экономической деятельности, реализацию бизнес-процессов. В 

мировой практике экономический риск часто связывают со стратегической 

бизнес-единицей и невозможностью достижения цели бизнес-процесса, 

наличием потерь, ущерба или убытков организации.  

mailto:oparinsg@mail.ru
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Актуальной проблемой менеджмента риска остается недостаточная для 

практических целей достоверность существующих методов с учетом 

неопределенности и случайности действующих факторов риска. При переходе 

к процессно-ориентированному подходу менеджмента риска [6], когда 

результат экономической деятельности фирмы или бизнес-процесса зависит 

от большого числа факторов риска, применение стандартизированных 

процедур менеджмента риска оказывается невозможным или вызывает 

значительные трудности. 

В целях повышения достоверности оценок в условиях неопределенности 

и риска в данной статье обсуждается процессно-ориентированный подход и 

новая цифровая парадигма менеджмента риска в экономике фирмы и 

управлении бизнес-процессами, которая основана на утверждении о 

свободном (не нормальном) распределении цены риска и цифровом способе 

его описании. 

Как верно заметил академик А.Н. Колмогоров, «…разумно изучение 

реальных явлений вести, избегая промежуточный этап их стилизации в духе 

представлений математики бесконечного и непрерывного, переходя прямо к 

дискретным моделям» [7]. 

 

2. Развитие процессно-ориентированного менеджмента риска в 

экономике фирмы 

Одним из базовых принципов менеджмента риска является принцип 

неотделимости, когда менеджмент риска рассматривается как неотъемлемая 

часть всех организационных процессов, включая стратегическое 

планирование и все процессы управления проектами и изменениями [3]. 

Вместе с тем следует заметить, что в стандарте ISO 31000:2009 данный 

принцип носит декларативный характер, поскольку приведенное в стандарте 

описание процесса менеджмента риска не отражает реализуемый бизнес-

процесс и используемые при этом ресурсы фирмы.  Стандартизированная 

процедура менеджмента риска фактически содержит только функции 

управления риском, что указывает на функциональный подход в менеджменте 

риска, не требующий преобразования входа в выход. 

При процессно-ориентированном подходе менеджмент риска 

рассматривается как интегрированный в основную деятельность и бизнес-

процессы фирмы управленческий процесс, или взаимосвязанная совокупность 

процессов, прямо ориентированных на потребителя, результат бизнес-

процесса и способы его достижения [6]. 

Бизнес-процесс - совокупность взаимосвязанных видов деятельности 

фирмы по преобразованию ресурсов на входе в конечный результат на выходе 

процесса. Процессно-ориентированный подход применяется с целью создания 

горизонтальных связей в экономике и управлении. Подразделения и 

сотрудники, участвующие в одном бизнес-процессе, могут самостоятельно 
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координировать работу в рамках процесса и решать возникающие проблемы 

без участия руководства. Процессный подход позволяет более оперативно 

решать возникающие вопросы и воздействовать на результат процесса. 

Переход от функциональной к процессно-ориентированной концепции 

менеджмента риска требует от сотрудников фирмы постоянной совместной 

работы, даже если они находятся в составе разных подразделений.  

На рис.1 приведена блок-схема алгоритма процессно-ориентированного 

менеджмента  экономического риска.  

  

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма процессно-ориентированного                 

менеджмента риска 

 

Отличительной особенностью процессно-ориентированного 

менеджмента  риска является наличие целого ряда важнейших элементов 
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процесса, включая вход, выход и цели процесса, задание и программу 

менеджмента риска, основные бизнес-процессы фирмы, функции управления 

риском,  ресурсы организации, информационное обеспечение, критерии 

оценки риска, распределение ответственности и риска, карту риска и др. 

Важнейшим принципом процессно-ориентированного подхода в 

менеджменте экономического риска является принцип распределения 

ответственности и риска.  

Результаты проведенного автором исследования на примере реальных 

бизнес-процессов показывают, что реализация процессно-ориентированной 

концепции управления рисками приводит к значительному сокращению 

функциональной иерархии и организационной структуры фирмы, более 

эффективному использованию ресурсов и квалификации участников бизнес-

процесса, а также к возможности обоснованного распределения 

ответственности участников и сопровождающих процесс рисков, что, 

безусловно, имеет первостепенное значение. 

Очевидно также, что исключительную важность при процессно-

ориентированном подходе приобретает полнота и достоверность исходных 

данных и положений, точность описания бизнес-процесса, выбор критериев и 

методов оценки, а также обоснованность способов менеджмента риска, 

распределения ответственности и риска. 

 

3. Новая цифровая парадигма менеджмента риска в экономике фирмы 

и управлении бизнес-процессами 

Отличие экономики от других общественных наук состоит в том, что с 

самого начала своего развития она связана с математикой. Денежное 

измерение стоимости, числовые пропорции обмена, риски участников 

инвестиционной деятельности позволяют описывать экономические 

отношения в количественном виде, что до сих пор является практически 

недоступным для социологии, истории, психологии и др.  

Усложнение институциональной структуры современной системы 

управления бизнес-процессами и переход к процессно-ориентированному 

менеджменту риска в экономике фирмы требуют адекватного научного 

осмысления происходящих изменений. 

Вся история менеджмента риска представляет собой смену научных 

парадигм, происходящую либо в рамках преемственности в развитии теории 

риска, либо в результате внедрения научных достижений и открытий. Во 

многих случаях  «кризис» менеджмента риска – это проблема несоответствия 

предпосылок, способов и результатов менеджмента риска реальным условиям 

неопределенности действующих факторов риска и изменившимся 

требованиям точности и достоверности оценок.  

В настоящее время для менеджмента риска используются разные 

подходы, отличающиеся способами описания источников возникновения и 



  

  24 

 

факторов риска, применяемыми математическими моделями и 

достоверностью получаемых оценок [8, 9]: 

1) проверка устойчивости результатов реализации 

проекта (бизнес-процесса) в наиболее вероятных и опасных условиях 

реализации, по результатам которой влияние факторов риска на 

экономический показатель проекта не учитывается; 

2) корректирование параметров проекта, условий его 

реализации и применяемых экономических нормативов, а также введение 

поправки на риск, замена их значений на ожидаемые значения с учетом 

неопределенности и риска;  

3) имитационное моделирование результатов реализации 

проекта с учетом количественных характеристик неопределенности и риска.  

Очевидным преимуществом имитационного моделирования является 

возможность формализованного описания неопределенности действующих 

факторов и оценки риска проекта. Математическое ожидание определяет 

ожидаемый эффект или результат оценки, а среднеквадратическое отклонение 

служит индикатором достоверности результата в условиях неопределенности 

и риска. 

Но, используя универсальный и широко применяемый метод 

имитационного моделирования, нельзя забывать о том, что он основан на 

законах больших чисел, предельных теоремах теории вероятностей и 

предположении о нормальном распределении параметра проекта, что 

позволяет делать правильные выводы лишь о его средних значениях. В общем 

случае, когда искомое распределение отличается от нормального, задача его 

построения решается путем проб и ошибок. Даже если установлен тип 

искомого распределения, оценка его числовых характеристик для 

практического применения может оказаться неприемлемой.  

Гипотеза о нормальном распределении не отражает действительности. 

Это сдерживает применение имитационного моделирования в менеджменте 

экономического риска, даже несмотря на то, что в экономике фирмы эти 

методы оказываются весьма полезными для получения точечных оценок  при 

высокой степени неопределенности и риска. 

Гипотеза о нормальном распределении необходима для использования 

статистического анализа и применения на практике имитационного 

моделирования с учетом количественных характеристик неопределенности и 

риска. Без предположения о нормальном распределении большая часть 

экономических теорий и эмпирических работ ставится под сомнение, 

поскольку компромисс между стоимостью и риском в этом случае 

практически не возможен. Все это приводит к необходимости смены 

существующей линейной парадигмы на новую цифровую парадигму 

менеджмента риска. 

Новая парадигма менеджмента риска в экономике фирмы и управлении 

бизнес-процессами основана на утверждении о свободном (не нормальном) 
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распределении цены риска и цифровом способе описания риска методом 

интегральных сверток числовых последовательностей. 

Существо данного метода состоит в получении дискретной функции 

риска по заданному показателю эффективности путем многократного 

применения операции интегральных сверток числовых последовательностей, 

представляющих собой условные дискретные распределения искомого 

показателя [8, 9, 10].  

Метод не требует промежуточной стилизации исходных статистических 

данных и априорной информации об искомом распределении, а необходимая 

точность и достоверность оценок, как в уровне средних значений, так и на 

хвостах распределения, может быть достигнута при относительно небольшом 

числе реализаций (102). При этом основным преимуществом метода 

интегральных сверток является возможность получения распределенной 

оценки риска.  

Для примера, математическое описание распределенной задачи 

менеджмента риска инвестиционного проекта фирмы методом интегральных 

сверток чисел может быть представлено в виде: 
 

}ˆ{P)ˆ(R 0
ppp   ,  где                                       (1) 

 

)ˆ(R p - дискретная функция риска как функция случайной величины 

срока окупаемости проекта;  
0
p  - нормативное (заданное) значение срока окупаемости проекта. 

Срок окупаемости проекта численно равен наиболее раннему моменту 

времени, при наступлении которого текущий чистый дисконтированный доход 

фирмы по данному проекту становится и дальше остается неотрицательным. 

В сфере дорожного хозяйства срок окупаемости служит объективным 

показателем эффективности инвестиционного проекта, а не только 

функциональным ограничением модели, как иногда принято считать в оценках 

экономической эффективности.  

В целях оценки точности и достоверности цифровой модели (1) проведен 

вычислительный эксперимент по проекту реконструкции магистральной 

автомобильной дороги общегородского назначения в Санкт-Петербурге по 

адресу: Приморское шоссе, участок от ул. Савушкина до Лахтинского пр., 

включая двухуровневую транспортную развязку с ул. Савушкина. 

Полученные численные данные сопоставлены с данными, получаемыми 

методом введения нормы дисконта с поправкой на риск и методом 

статистического моделирования Монте-Карло, и представлены на рис. 2. 

При построении дискретной функции риска окупаемости проекта учтена 

неопределенность интенсивности движения транспортных средств в первый 
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год эксплуатации дороги и площади земельного участка в полосе отвода, 

которая сдается в долгосрочную аренду.  

Расчетный период с момента ввода автодороги в эксплуатацию 7 лет. 

Длительность шага моделирования денежных потоков 6 месяцев. Норма 

дисконта  10 %.  

 

 
Рис. 2. Дискретная функция риска окупаемости проекта 

 

Сравнительный анализ полученных результатов, в частности, 

показывает, что доверительная вероятность точечной оценки эффективности 

проекта, полученной путем введения поправки на риск при сроке окупаемости 

63,8 месяцев, составляет 0,29 (степень риска 0,71), а полученная методом 

Монте-Карло при математическом ожидании срока окупаемости 72,2 месяца, 

равна 0,7 (степень риска 0,3).  

 

4. Заключение 

Современный этап развития менеджмента риска в экономике фирмы и 

управлении бизнес процессами характеризуется несоответствием 

предпосылок, методов и результатов менеджмента риска реальной ситуации 

риска и изменившимся требованиям точности и достоверности оценок, 

активным внедрением процессно-ориентированного подхода в экономику 

фирмы и сменой существующей линейной парадигмы менеджмента риска.  

Основными преимуществами процессно-ориентированного подхода 

являются интеграция менеджмента риска в экономику и бизнес-процессы 
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фирмы, наиболее полная реализации важнейших принципов неотделимости и 

распределения ответственности и риска, ориентация на потребителя, результат 

бизнес-процесса и способ его достижения. 

Смена парадигмы менеджмента риска является закономерной и отражает 

результат широкого внедрения современных научных достижений в практику 

менеджмента риска. Новая цифровая парадигма основана на утверждении о 

свободном (не нормальном) распределении цены риска и цифровом способе 

описания риска методом интегральных сверток чисел. Она позволяет уйти от 

гипотезы о нормальном распределении цены риска, не отражающей реальные 

бизнес-процессы, а применяемый метод интегральных сверток чисел 

обеспечивает заданную точность и достоверность оценок.   

Результаты проведенного вычислительного эксперимента подтверждают 

новые возможности процессно-ориентированного подхода и цифровой модели 

риска на основе интегральных сверток чисел в достижении точности и 

достоверности оценок с учетом неопределенности и случайности источников 

возникновения и действующих факторов риска.  
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Abstract. This report aims to reveal some specific aspects of strategic business planning 

process in the companies from industrial sector in Bulgaria. Regarding that its scope and 

specific stages are defined. The report also examines the importance of the strategic business 

planning and its relationship with tactical one. A methodological framework of inherent stages 

and their sequence is presented in summary. The current report demonstrates the main results 

of a survey examining the implementation of strategic business planning, conducted among a 

sample of firms from the industrial sector in Bulgaria. 

 Keywords: business planning, industrial companies. 

 

1. Въведение 

Индустриалният сектор в България се характеризира с динамично 

променяща се среда: наблюдава се голямо продуктовото многообразие; в 

рамките на отделните класове продукти се включват продуктови категории, 

отделни групи и конкретни единици, при които се наблюдават разнообразни 

тенденции, обусловени от различните етапи от жизнения си цикъл, на които те 

се намират; идентифицират се многообразни възможности за сегментация, 

диференциация и позициониране, които спецификата на отделните пазари на 

индустриални стоки в по-малка или по-голяма степен предполагат; наблюдава 

се промяна на потребителските предпочитания; използва се голямо 

разнообразие от дистрибуционни канали със съответните участници и нива, 

през които преминават фирмените продукти, за да достигнат до крайните 

клиенти; фирмите “разполагат” с разнообразни комуникационни канали и  

средства.    

Обект на внимание в настоящия доклад са индустриалните фирми, които 

осъществяват своята производствена дейност на територията на България. 

Според националния класификатор за икономическата дейност (НКИД-2013) 

се обособяват 12 основни сектора. Класификацията на индустриалните 

дейности включва обособяването на два основни сектора – добивана и 

обработваща  промишленост. Специален интерес в осъщественото проучване 
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и настоящия доклад са фирмите, чиято бизнес дейност попадат в границите на 

сектор „Обработваща промишленост“, в чиито състав попадат 23  основни 

раздели индустриални бизнес дейности. 

Предмет на внимание са основните етапи на  процеса на стратегическо 

бизнес планиране, като последователност от взаимосвързани етапи. 

Представените резултати са част от комплексно проучване на приложението 

на бизнес планирането в индустриалните фирми в България. 

В условията на динамична среда и интензивна конкуренция, планирането 

продължава да бъде основно средство за адаптиране на бизнеса към 

непрекъснато променящите се условия. Чрез него се задава характера, 

посоката и степента на промените, които трябва да се предприемат в отговор 

на благоприятните и неблагоприятните  условия на факторите на външната 

среда. Определят се подходите и конкретните механизми за тяхното 

реализиране. Съществен компонент в този контекст е неговият стратегически 

аспект [1, 2, 4, 5, 8]. 

Визираните особеност на средата, в рамките на която оперират 

индустриалните фирми, не само, че не намаляват значението на бизнес 

планирането, дори напротив – увеличават го. В тази връзка следва да се открои 

специфичната роля на стратегическото бизнес планиране, като основен 

компонент на стратегическия мениджмънт [3, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

2. Концептуализирана методическа рамка на изследването 

Представената методическа рамка способства за изследване на процеса на 

бизнес планиране(в т.ч. неговия стратегически аспект), прилаган от 

индустриалните фирми. Тя обхваща пет основни етапа (групи въпроси), 

измежду които и такива, които се отнасят да стратегическото бизнес 

планиране.  

В рамките на първи етап се извършва първична класификация на 

фирмите. За целта се използват общоприети в практиката показатели и 

критерии: оборот, балансова стойност на активите, брой заети, приходи от 

продажби.  Класификацията на фирмите е изходна предпоставка за търсене на 

редица зависимости и определяне на характеристиките на бизнес планирането 

в зависимост от големината на фирмите.  

В рамките на втори етап се извършва класификация на фирмите в 

зависимост от прилаганата концепция на управление. Определя се мястото, 

което се отрежда на маркетинга във фирмата и приетата концепция 

(философия) на управление. Разбирането на неговите функции и място спрямо 

останалите функции и приетата философия на управление лежи в основата на 

процеса на бизнес планиране. Идентифицира се и значението на останалите 

основни функционални структури(области) от дейността на фирмата: 

иновации, инвестиции, човешки ресурси, финанси.  

Чрез трети етап се извършва оценка на бизнес планиране,  като 

последователност от етапи и процеса като цяло. Чрез този етап се 
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осъществява анализ на отделните аспекти (стратегически, тактически и 

оперативен) на бизнес планиране и на присъщите им етапи,  като се установява 

доколко в конкретната фирма е налице тяхното познаване в съдържателно 

отношение и съответното им приложение. Получените резултати се допълват 

с  извършване  на комплексна оценка на приложението на бизнес планирането 

в отделните индустриални фирми, което позволява тяхното групиране.  

Четвърти етап – установява се използвания метеодологически 

инструментариум в бизнес планирането. След като се извърши оценка на 

отделните специфични области и на комплексния процес на бизнес планиране, 

се пристъпва към изследване на неговите методологически аспекти,  свързани 

с използваните подходи, принципи и методи. Изследването на използваните 

методи се извършва на база тяхното предварително класифициране на 

стратегически, тактически и оперативни. 

Пети етап – установяват се показателите, използвани в процеса на 

бизнес планиране. Посредством този етап се изследват качествените и 

количествените показатели, които се използват във фирмите и в процеса на 

бизнес планиране. Събира се информация и за динамиката на използваните 

показатели. Важен елемент от този раздел е оценката на опознавателния аспект 

в резултат от приложението/неприложението на бизнес планирането.  По 

своята същност тези характеристики не представляват точно измерими 

резултативни величини, а имат опознавателен характер и отразяват степента, 

в която фирмите идентифицират и познават влиянието на факторите от 

околната среда и вътрешнофирмените условията. 

 

3. Резултати от изследването на стратегическото бизнес планиране, 

като последователност от взаимосвързани етапи  

Аналитична фаза 

Аналитична фаза е първият етап, който се оценява. При 66% от 

изследваните фирми не се извършва стратегическият анализ или в най-добрия 

случай той се извършва  донякъде. Разглеждането в дълбочина на отделните 

компоненти на стратегическия анализ потвърждават значителните пропуски 

на цитираната обобщена оценка. 

При над 70 % от фирмите не се провеждат систематичен мониторинг и 

анализ на макро факторите,  в т.ч.  фискална политика, икономически фактори,  

демографски и социални тенденции, технологични, екологични. Останалите 

фирми прилагат стратегическия анализ в значителна степен, като делът на 

тези, при които анализът на  макросредата се оценява на много добро и 

отлично ниво е приблизително 8,0% от всички изследвани. В основни линии 

се отчита инфлацията и общата информация за икономическия растеж. 

Социалните, демографските и културните аспекти, които в много голяма 

степен обуславят текущото и бъдещото потребителско поведение, обикновено 

не са предмет на специален интерес.  
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Приблизително 30 % от фирмите оценяват като добро нивото, на което се 

осъществява анализ на основните тенденции на пазара - общо, по продукти и 

по сегменти.   Относително високият процент на фирмите, при които се 

осъществява този аспект на анализ, не трябва да се приема безрезервно.  По-

задълбоченото проучване показва, че фирмите по-скоро "улавят“ основните 

тенденции, които протичат в сектора, но не и на сили, които реално ги 

обуславят. Тази слабост представлява опасност от пропуски на специфични 

възможности или неправилна реакция на опасности, които средата обуславя.  

Висок е  процентът на индустриалните фирми, които осъществяват 

конкурентен анализ на добро, много добро и  отлично ниво (над 50%). 

Пропуските, които може да се изтъкнат във връзка с конкурентния анализ са: 

конкурентният анализ се изчерпва с анализ на ценовата и продуктовата 

политика, без да се анализира цялостната дейност на основните конкуренти. 

Така например не се познават позиционирането, имиджа, инвестициите, 

целите  и конкурентните стратегии притежаваните силни и слаби страни.    

Над 70 % фирмите не отделят достатъчно внимание на   анализа на 

дистрибуционните канали и тенденциите, които се наблюдават при тях. Такъв 

се извършва в около  30,0%.    Това води до невъзможност да се идентифицират 

ключови резерви и предпоставки за повишаване продажбите и приходите, 

свързани с развитието на дистрибуционната мрежа и проникването в  

дистрибуционните канали.  

 
Табл. 1. Оценка на процеса на стратегическо бизнес планиране 
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1  Стратегически анализ  39% 18% 3% 5% 24% 5% 5% 

2  SWOT анализ 18% 21% 13% 13% 21% 8% 5% 

3  Извършване на прогнози 21% 18% 13% 13% 18% 13% 3% 

4  Бизнес цели 37% 21% 5% 5% 21% 5% 5% 

5  Продуктово-пазарни стратегии 32% 24% 11% 8% 13% 9% 3% 

6  Конкурентни бизнес стратегии 32% 26% 5% 8% 18% 3% 8% 

7  Маркетингови стратегии 50% 8% 8% 8% 16% 8% 3% 

8  Производствени   стратегии  0% 0% 16% 34% 18% 11% 21% 

9  Логистични стратегии  5% 0% 5% 32% 32% 21% 5% 

10  Иновационна стратегия  16% 16% 26% 21% 5% 8% 8% 

11 
 Стратегии, свързани с 

човешките ресурси 

0% 0% 11% 37% 34% 13% 5% 

12  Стратегически бизнес план 21% 5% 11% 3% 24% 26% 11% 

13  Стратегически контрол  58% 3% 13% 11% 5% 8% 3% 

   Средна 0% 34% 21% 16% 16% 8% 5% 
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Анализирането на ценовите нива  се осъществява от 60% от фирмите. 

Причината за това е, че за голяма част от мениджърите,  цената се схваща като 

основно конкурентно предимство. При 50% останалите фирми ценовият 

анализ се извършва в средна, слаба и в незначителна степен. Анализират  се 

предимно крайните ценови нива, без да се познават ценовите решетки, които 

са характерни по дистрибуционни канали.  

Почти 80% от фирмите не извършват годишен одит стратегиите на растеж 

и конкурентните бизнес стратегии.  При 5,0% провеждането на този аспект се  

оценява като отлично. Тези данни са показателни,  че в болшинството от 

фирмите не идентифицират точно съществуващите и потенциалните варианти 

за растеж и конкурентно позициониране. Като негативна последица от това 

може да се посочи липсата на посока на развитие и определяне на адекватни 

функционални политики и механизми, чрез които фирмите подобряват своите 

конкурентни позиции. Липсата на подобен одит,  не позволява да се установи 

доколко прилаганите стратегии  съответстват на условията на средата и 

вътрешните предпоставки.  

Вътрешният одит не се извършва в над 75,0% от фирмите, което означава, 

че предимствата и недостатъците, свързвани с управлението и отделните 

функционални области не се познават в дълбочина. Този пропуск не позволява 

да се вземат адекватни решения, чрез които да се развият силните страни, 

респективно да се преодолеят слабите такива.  

SWOT анализ 

Резултатите свидетелстват, че SWOT анализа не се познава от 18, 0% от 

фирмите.  При 46,0% той се използва в незначителна степен. Приложението на 

SWOT анализа се оценява като добро, много добро и отлично  съответно от 

21,0, 8,0 и 5,0% от предприятията. Дори и при тях се наблюдават пропуски 

свързани с начина на  провеждане SWOT анализа и използване на получените 

чрез него резултати. Тези пропуски не позволяват да използват предимствата, 

които предполага SWOT анализът. 

Извършване на прогнози 

Резултатите показват, че при 21,0 %  от фирмите  не се извършват 

целенасочени и обосновани прогнози и предвиждания, които са в основата на  

определянето на целите и стратегиите. При 44,0% прогнозите се извършват в  

незначителна, слаба и средна степен.  

Резултати от изследване на отделните аспекти, по отношение на които се 

осъществяват прогнози е със сходна структура. Липсват прогнози или се 

извършват в недостатъчна степен такива по отношение на: макросредата; 

тенденциите на пазара; основните конкуренти, клиентите и потребители; 

дистрибуцията и дистрибуционните канали; доставчици; ресурсите, 

необходими за изпълнение на маркетинговите цели; продажби и приходи по 

марки и продуктови единици по дистрибуционни канали; приходи по 

продуктови линии; общи продажби и приходите от продажби; разходите във 

всичките им разновидности, които са необходими за изпълнение на 
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продажбените и маркетинговите цели по продукти, пазари, дистрибуционни 

канали и общо. 

Естествена последица от липсата на прогнози е пълната липса или 

наличието на недостатъчно обоснована прогнозна информация за тенденциите 

и развитието на пазарните сили. В този случай бъдещото развитие, дори и при 

наличието на задълбочен вътрешен одит и стратегически анализ, би се 

основавало единствено на екстраполативния подход, без да се отчитат 

очакваните бъдещи изменения.   

Определяне на дългосрочни бизнес цели  

При около 37 % от фирмите не се определят каквито и да е цели. Делът на 

фирмите, при които такива се определят, но без това да намира отражение в 

конкретни планове е 30%. При останалите малко над 30% определянето на 

бизнес целите е в голяма до пълна степен.  

Изследването в дълбочина на бизнес целите позволява да се 

идентифицират допълнителни проблеми. Така например отсъстват определени 

мисия и визия, които отразява философията за бъдещото развитие на 

фирмите(почти 80%). Липсата на визия за развитието се потвърждава от 

големия дял на фирмите, при които отсъстват ясно определени дългосрочни 

цели (приблизително 70,0% ). 

При 70 % от фирми не се определят цели, свързани с продажби, приходи,  

пазарен дял, печалба, възвръщаемост на капитала, които отговарят на SMART 

принципите. Отсъствието на такива цели е ясно свидетелство, че не са познава 

концепцията за управление чрез цели.  

 Над 30,0% са определили като добра, много добра и отлична 

координацията, която се постига между функционалните цели и комплексните 

фирмени такива. Следващият въпрос потвърждава този резултат, тъй като 

42,0% от фирмите посочват, че не се определят каквито и да е цели. При 13,0%  

функционалните цели се определят независимо от фирмените, а при 10,0% се 

определят фирмени, без да се извеждат функционални цели. Така общата група 

на фирмите, при които или отсъства определяне на каквито и да е цели, или 

функционалните и фирмените цели се определят независимо едни от други, 

възлиза на 65,0%. Останалите 35,0% от фирмите прилагат един от трите 

възможни подхода: 1) определят се общите цели на фирмата, а след това 

функционалните (21,1%); 2) определят се функционалните, а след това целите 

на фирмата (5,0%); 3) определят се във взаимодействие (8,0%).  

Важен недостатък, който се наблюдава при преобладаваща част от 

фирмите (80%), e недостатъчната координация между целите на 

функционалните области – производство, логистика, финанси, човешки 

ресурси, иновации и инвестиции. Приблизително същият е делът на фирмите, 

при които не е налице  съответствие между целите във времеви аспект. 

Високият дял на фирмите, при които се наблюдават недостатъци свързани 

с определянето на целите, е показателен за това, че при тях не се осъществява 

управление, основано на активния подход чрез обратната връзка.  
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Продуктово-пазарни бизнес стратегии  

Вземането на решение относно  продуктово-пазарните и конкурентните 

бизнес стратегии, като един от основните компоненти на  стратегическото 

бизнес  планиране, не са предмет на специален интерес в  преобладаваща част 

от изследваните фирми(32%).  Когато към тя се добавят тези, в които 

продуктово-пазарните стратегии се разглеждат в незначителна степен, то 

процентът на фирми, при които продуктово-пазарни стратегии се определя в 

недостатъчна степен нараства на 75 % В не повече от 12% от фирмите 

продуктово пазарните - стратегии се разглеждат като основен аспект на 

вземане на стратегически решения.  

Конкурентни стратегии 

Конкурентни бизнес стратегии са свързани с продуктово-пазарните. Това 

обуславя значителният процент на фирми(приблизително 70%), при които 

въпросите свързани с конкурентните бизнес стратегии не се предмет на 

специален интерес от страна на мениджъри в индустриалните фирмите. При 

останалите фирми на конкурентните бизнес  стратегии са предмет на 

специален интерес в голяма степен.  

Определянето на продуктово-пазарните и конкурентните бизнес стратегии 

не е достатъчно само по себе си. За тяхното „материализиране“ на практика, е 

необходимо управление на бизнес процесите и притежаваните ресурси по 

начин, по който стратегическия замисъл се трансформира в конкретни модели 

на функциониране и поведение на бизнес организациите. В случаите, когато 

стратегическият замисъл е „състоятелен“, т.е. когато при вземането на 

стратегически решения и последяващото им реализиране се постигне 

съответствие между външните условия и вътрешните характеристики, тогава 

приетите за изпълнение (изпълняваните) продуктово-пазарните и 

конкурентните стратегии са в състояние да изпълнят своето предназначение, 

като способстват за постигане на желаните резултати.    

Функционални стратегии и политики 

Дефицитите, които се идентифицират в основните стратегически решения 

намират отражение и във функционалните стратегии в областта на 

производството, маркетинга, логистиката  иновациите, човешките ресурси. С 

най-ниска степен на приложение са маркетинговите и иновационните 

стратегии, следвани от човешките ресурси. В най-голяма степен се застъпват 

производствените, последвани от логистичните стратегии.  

Функционалните стратегии не трябва се определят и изпълняват сами за 

себе си, а в „съзвучие“ помежду си. Функционалните стратегии детайлизират 

и изясняват  бизнес стратегията, като посочват какво трябва да се направи и 

как трябва да се управляват функционалните отдели, за да се изпълни успешно 

избраният курс на действие.   

Освен, че се намират в отношение на субординация спрямо основната 

бизнес стратегия – “вертикални взаимоотношения”, характерни за 

функционалните стратегии са и “хоризонтални” такива.  
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Една от основните причини за неефикасното и неефективното 

функциониране на индустриалните фирми е неразбирането на 

взаимообусловеността между бизнес стратегията и функционалните 

стратегии, от една страна, и на функционалните стратегии помежду им, от 

друга. Изборът на базисна бизнес стратегия трябва да бъде подкрепен от такава 

система от функционални стратегии, която води до най-голямо съответствие и 

гарантиране на изпълнението й. От друга страна, решенията, в която и да е 

функционална област, трябва да бъдат подкрепени със съответните решения в 

останалите области. Всички следва да намерят израз в комплексния 

стратегически бизнес план.   

Комплексен стратегически бизнес план 

При над 60% от фирмите се твърди, че е налице приет комплексен 

стратегически бизнес план. За разлика от предходните етапи от процеса на 

стратегическо бизнес планиране, за които изследването показва, че се 

провеждан в  значително по-ниска степен. Ако се изследва само наличието или 

отсъствието на формално приет стратегически бизнес план, то оценката на 

процеса на стратегическото бизнес планиране би бил значително по-висока. 

Съпоставката между резултатите на процеса на стратегическото бизнес 

планиране и на комплексния бизнес план, като основен него резултат показва, 

че е налице разминаване. По-високите нива на оценки за комплексния 

стратегически бизнес плана свидетелстват за това, че неговите елементи не 

почиват на задълбочен процес на планиране, а са резултат от интуитивна 

преценка или самоцелно решение от страна на мениджмънта.  
 

4. Заключение 

Резултати от изследването свидетелстват, че при болшинството от 

изследваните индустриални фирми се наблюдават редица съществени 

пропуски, свързани с някои основни етапа на процеса на стратегическо бизнес 

планиране, като в болшинството от случаите се наблюдава неговото пълно 

отсъствие. На тази база могат да се откроят три групи фирми. 

Първата група се състои от фирмите, при които се идентифицира 

неразбиране на спецификата стратегическото бизнес планиране в зависимост 

от характеристиките на фирмата и на съответната група индустриална бизнес 

дейност.  Логична последица от това е, че при тях отсъства каквото и да е 

бизнес планиране.  

При втората група е налице познаване и приемане на ролята и мястото на 

стратегическото бизнес планиране, но се открояват някои съществени 

недостатъци по отношение на изследваните етапи. Недостатъци се наблюдават 

и по отношение на методологическите характеристики, на неговото място в 

стратегическия мениджмънта и на връзката му с тактическото и оперативно 

планиране и управление като цяло. 

При третата група стратегическото бизнес планиране се познава и прилага 

в най-пълна степен. При тях процесът  се провежда съобразно предварително 
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приета методическа рамка, като за отделните фирми от тази група се извеждат 

конкретни проблемни области.  Тези проблемни области не са значителни по 

своя характер, но следва ва се преодоляват, за да се подобри резултатността от 

стратегическото бизнес планиране.  

Преодоляване на идентифицираните пропуски би довело до 

усъвършенстване на процеса на стратегическо бизнес планиране. Това би 

позволило провеждането на такова стратегическо бизнес планиране, което 

способства в най-пълна степен за определянето на стратегическите аспекти на 

бизнеса, които в най-пълна степен съответстват на външните условия и на 

вътрешните предпоставки.  
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Abstract. The present Report is an attempt to systemize the specifics of strategic thinking and 

strategic management as prerequisites for strategic success. Main objective of the report is to 

track the scientific discussion and the specifics of strategic management, the role of the 

strategic thinking and the features of the relation “strategic thinking – strategic management 

– strategic success” as a prerequisite for the formation of sustainable competitive advantages 

and leader’s positions on the market. On this base are systemized examples of key factors for 

the achievement of strategic success by business organizations.  

Keywords: strategic thinking, strategic management, strategic process, strategic success, 

strategic leadership, strategy.   

 

1.   Въведение 

Стратегическото управление, стратегическото мислене и стратегическия 

успех са водещи при осигуряването на устойчиво развитие на бизнеса. 

Напоследък все по-често се говори и за т.нар. стратегическо лидерство, с което 

се описва способността на организацията да формира дългосрочни 

конкурентни предимства, води до пазарна мощ и осъществяването на такава 

политика от организацията, която не само осигурява постигането на 

заложените цели, но и подпомага формирането на имидж, който представя 

организацията като надежден партньор с отговорно бизнес поведение и 

социална ангажираност. В подкрепа на това твърдение могат да се посочат 

ключови същностни характеристики на бизнес лидерите [1], които допълнени 

и систематизирани и от автора на настоящия доклад, очертават следната 

съвкупност от фактори, описващи поведението и разпознаваемостта на бизнес 

лидерите като такива: 

 Утвърдена във времето идентичност и репутация, както и 

общественоизвестни корпоративни ценности. 

 Отличителни и устойчиви във времето конкурентни предимства. 

 Ясно изразена пазарна ориентация и умения за изпреварващо поведение 

спрямо динамиката на външната среда, включително способност за 
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предвиждане и справяне с кризисни ситуации, породени от влиянието на 

различни фактори. 

 Ресурсна обезпеченост на дейността и инициативите в качествен и 

количествен аспект. 

 Стабилност на вътрешната среда и гъвкавост при осъществяването на 

промени. 

 Измерими темпове на ръст спрямо вътрешната отчетност на организацията 

и спрямо пазарните тенденции. 

 Актуалност на управленското поведение спрямо спецификите на 

влияещите фактори. 

 Ясна визия за развитието на бизнес организацията при отчитане 

динамиката на средата – външна и вътрешна. 

От така систематизираните фактори може да се направи следното 

аргументирано предположение – бизнес лидерството като относително нова 

управленска парадигма в развитието на бизнес организациите може да се 

разглежда като силно предпоставено от резултатността на стратегическото 

управление, реализирано в неговата цялост и комплексност. На това твърдение 

се основава и защитаваната в настоящата разработка авторова теза, а именно: 

Основна предпоставка за стратегически успех на бизнес организацията е 

ефективността на осъществяваното стратегическо управление и способността 

на фирменото ръководство да мисли стратегически. Логично следствие от това 

триединство е стратегическото лидерство на бизнес организацията. 

 

2.  Стратегическо мислене – предпоставка за стратегически успех 
Стратегическото мислене традиционно се свързва със способността на 

фирмения мениджмънт да идентифицира и осъществява политики, свързани с 

постигането на дългосрочни предимства за бизнес организацията. Научната 

дискусия относно спецификите на стратегическото мислене не дава 

еднозначен отговор за същностния му обхват.  

Според Утън и Хорн [2] в основата на стратегическото лидерство е 

стратегическото мислене, което те определят като съвкупност от следните 

девет стъпки:  

 Събиране на стратегическа информация [2] за следните групи фактори: T 

(Technology) – технология,   E (Economy) –  икономика, M (Markets) – 

пазари, P (Politics) –  политика, L (Law) – право, E (Ethics) – етика, S 

(Society) – общество. Идентифицираните фактори следва да се оценят в 

кратък и дълъг период и да се определят като възможност или заплаха. При 

анализа им се препоръчва формулирането на ключови въпроси, отговорите 

на които да се използват за изготвяне на оценката на средата. 

 Оценяване на стратегическия капацитет – препоръчва се оценка на 

пазарната репутация, която се отъждествява с диагностика на продуктите и 

техните характеристики, както и с оценка на клиентите; провеждането на 
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анализ и оценка на фирмените култура и философия; оценка на личностния 

капацитет на участниците – експертен, морален, изпълнителски и 

управленски; оценка на качеството на фирмения мениджмънт; анализ на 

финансовото състояние и оценка на капацитета; състояние на логистиката 

и дистрибуцията, на техниката и технологията, както и на ресурсите и 

ресурсната обезпеченост. 

 Създаване на стратегическо познание, което по същество е синтез на 

резултатите от предходните два етапа. 

 Изготвяне на стратегически прогнози въз основа на направените до 

момента изводи и обобщения. 

 Разработване на стратегическа визия [2], която да покаже посоката за 

развитие, чрез отчитане и оценката на:  C (Customers) – клиентите и тяхното 

влияние; A (Actors) – играчите, които са ключови за организацията хора и 

са предимно от вътрешната среда, но може и да са от външната среда, но 

близки до нея; T (Transformation) – трансформацията на входящи и 

изходящи информационни ресурси и потоци; S (Systems) – системите в 

самата организация и извън нея, които оказват влияние върху дейността и; 

W (Way) – начина, по който се планират и реализират мерките според 

утвърдените ценности, вярвания, обичаи (път); O (Owners) – собствениците 

с техните очаквания и влияние върху поведението на организацията; R 

(Resources) – ресурсите, които са налични и необходими за 

осъществяването на дейността; L (Limitations) – ограниченията, които 

съществуват за осъществяването на целите и намеренията; D (Decisions) – 

решенията и начините на вземането им от фирменото ръководство. 

 Създаване на стратегически възможности посредством оценка на 

рисковете и възможностите, и потенциала първите да бъдат минимизирани, 

а вторите – реализирани и мултиплицирани. 

 Вземане на стратегически решения за реализиране на стратегическа 

промяна и свързаните с нея мерки и процеси. Оценката на алтернативите 

(възможностите) може да се осъществи посредством използването на 

следните критерии: осъществимост, риск, контролируемост, конкурентост, 

съвместимост, въздействие и ефекти. 

 Създаване и обявяване на избраната и ръководена от пазара стратегия. 

 Планиране и управление на прилагането на промяната. 

По същество тези така очертани стъпки напомнят част логиката на процеса 

на стратегическо управление. Това аргументира формулирането на извод, че 

стратегическото мислене е неразривно свързано със стратегическите процеси, 

които се осъществяват в организацията. 

В подкрепа на това твърдение може да се посочи и становището на Танев [3], 

според когото стратегическото мислене е способността да се прозре в 

бъдещето, да се създаде подходяща среда за изпълнение на поставена цел, 

която, в следствие на добро управление на протичащите процеси да доведе до 
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положителни ефекти не само за организацията, за която е осъществено, но и за 

свързаните с нея различни контактни аудитории. 

Интерес представлява и позицията на Георгиев [4], според когото 

„Стратегическото мислене се свежда най-общо до усвоената от мениджмънта 

логика на осъзнато и непрекъснато търсене на алтернативи за развитие на 

организацията и избор на удовлетворяващи стратегически решения. То е 

такова разпознаване на явленията, тяхната оценка и връзките между тя, което 

предизвиква въздържане от максимизация на едни действия в момента за 

сметка на други, с оглед на това да може да се достигне до многократно по-

големи ползи или съответно до намаляване на съществени загуби в бъдеще (в 

дългосрочен план) … Стратегическото мислене е неразделно свързано с 

оценка на риска и неопределеността“. 

Впечатление прави, че по същество в предложените до момента дефиниции 

за съвестността на стратегическото мислене могат да се идентифицират 

сходни твърдения както с предложените от Утън и Хорн девет стъпки за 

стратегическо мислене, така и с разбирането, дадено от  Танев. 

За да се допълни информационната рамка за същността на стратегическото 

мислене се предлага и виждането на Хикман и Силва [5], които фокусират 

своите изследвания върху различните гледни точки на стратегическото 

мислене. Според тях могат да се обособят следните групи гледни точки, които 

да определят вземаните стратегически решения в организацията: 

 Задоволяване на потребителските очаквания, в това число търсене на 

стратегически възможности за развитие на бизнеса, в следствие анализа на 

поведението на потребителите. 

 Запазване, формиране и развитие на конкурентни предимства, базирани на 

проучвания на конкурентите и на собствения бизнес, с оглед 

идентифициране на слабости и възможности. 

Стратегическото мислене неизменно се свързва с личността на мениджъра 

или с управленския екип, който е отговорен за разработването на 

стратегическата политика на бизнес организацията. В този смисъл като по-

значими и влияещи върху ефективността на стратегическото мислене фактори, 

могат да се систематизират и предложат: 

 Способността на фирменото ръководство да мисли творчески, критично, 

аналитично, рефлексивно, комплексно и прогностично. 

 Способността да се осъществява ефективна обратна връзка за оценка на 

управленското въздействие. 

 Умението за систематизиране на приоритети и формулиране на цели. 

 Умението за идентифициране и оценка на риска. 

Систематизираната информация от научната дискусия относно 

спецификите на стратегическото мислене позволяват формирането на 

следните изводи и обобщения: 
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Първо: Стратегическото мислене е неразделна част от стратегическото 

управление и стратегическия планов процес.  

Второ: Стратегическото мислене е същностна характеристика на 

мениджъра и допълва неговите качества на стратегически лидер. 

Трето: Ефективността на стратегическото мислене е в 

правопропорционална зависимост с резултативността на стратегическото 

управление и влияещ фактор при формирането на лидерски позиции на бизнес 

организацията и превръщането и в стратегически лидер. В този смисъл 

стратегическото мислене е предпоставка за стратегически успех. 

 

3.  Стратегическо управление и стратегически успех  

В специализираната литература за предмет на стратегическото управление 

са определени дългосрочното развитие на организацията, осигуряването на 

гъвкавост и адаптивност към промените в средата и синхронизиране на 

дейностите по внедряване на стратегиите. То се охарактеризира като 

комплексен, непрекъснат и постоянен процес, който засяга всички системи и 

нива в бизнес организацията. В този смисъл осъществяването му е в права 

зависимост с постигането на стратегически успех. 

Стратегическото управление в бизнес организациите предполага 

формулирането и осъществяването на цели със стратегическо значение, както 

и идентифициране, внедряване и корекция на стратегии в съответствие с 

разработените цели, при отчитане влиянието на външната среда и вътрешния 

потенциал на организацията за тяхната реализация. То дава възможност на 

бизнес организацията активно да участва в пазарните процеси, както и да 

предприема действия и инициативи, които осигуряват дългосрочни 

предимства и водят до формиране и развитие на ключови компетенции. Това 

позволява формирането на обобщение, че резултатността на стратегическото 

управление може да се измери със създадената добавена стойност и с 

осигуреното конкурентно пазарно присъствие, включително със способността 

на бизнес организацията да постигне лидерски позиции на желаните от нея 

стратегически зони на действие.  

Стратегическото управление е цикличен процес, който определя 

дългосрочната посока за развитие на организацията, като осигурява 

формулирането, изпълнението и оценяването на стратегията. Този процес се 

състои от следните етапи: определяне на мисията и целите на организацията, 

стратегически анализ, разработване на стратегически алтернативи, 

стратегически избор, осъществяване (внедряване) на стратегията, контрол и 

оценка на стратегията [6]. Правилният избор и осъществяване на стратегията 

са предпоставка за стратегически успех. 

Друга възможност за представяне на съдържателния обхват на 

стратегическото управление е определянето му като съвкупност от 

стратегическо планиране, планиране на възможностите на ръководството и 

управление на процеса на стратегическа промяна, идентифициране мястото на 
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организацията в средата, в която се развива, осигуряване успех и превенция 

срещу изненади, които застрашават бизнеса [7]. Фокусът в това твърдение е 

поставен върху способността на фирменото ръководство да идентифицира и 

анализира възможностите за стратегическа промяна и успешно да я реализира. 

В този смисъл с представянето на тази гледна точка за същността на 

стратегическото управление, акцентът се поставя и върху ролята на 

стратегическото мислене при осъществяването на промени и постигането на 

стратегически успех. 

Интерес представлява и подходът на М. Чиприянов [8] да представи 

стратегическото управление като процес, в който стратегическото изследване 

е основна функция за неговото обслужване. Този процес е съставен от два 

основни компонента: 

 формулиране на стратегията (Strategy Formulation Cycle), при който 

стратегическите изследвания подпомагат разработването на визията, 

мисията, стратегически анализ, изграждане на целева система и избиране 

на типа стратегия, 

 осъществяване на стратегията (Strategy Implementation Cycle), при който 

стратегическите изследвания подпомагат внедряването, контролирането и 

регулирането на стратегията. 

Стратегическото управление следва да осигури на бизнес организацията 

развитие в дългосрочна перспектива. Това означава, че поведението и трябва 

да бъде такова, че тя да се справя успешно с текущата си дейност, да постига 

планираните цели, да осигурява очакваните от собствениците и доходи, да 

предлага продукти със стабилно търсене, които да се възприемат и 

предпочитат от нейните клиенти пред тези на нейните конкуренти. 

Създаването на конкурентни преимущества е в прерогативите на 

стратегическото управление. [9]. По същество това разбиране за същността на 

стратегическото управление успешно допълва предходното и го представя 

като специфичен вид управление, при което посредством използването на 

наличния човешки капитал се предприемат мерки, с които целево се 

удовлетворяват интересите на организацията, осъществява се гъвкаво 

регулиране и своевременно изменение в поведението на организацията при 

отчитане на състоянието на средата, а като резултат се осигурява развитие и 

изпълнение на целите в дългосрочна перспектива.  

Стратегическото управление е стил на управление и метод на комуникация, 

предаване на информация, вземане на решение и планиране, с помощта на 

който управляващите своевременно взимат и конкретизират решения, касаещи 

осъществяваната дейност. Стратегическото управление предполага 

стратегическа ориентация на всички служители и синхронизирането на 

плановете на подразделенията на бизнес организацията, които отговарят за 

реализацията на поставените цели [10]. 

Стратегическото управление предполага адаптиращата промяна, която я 

определя като „основна” и водеща при реализирането на набелязаните мерки, 
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а самото стратегическо управление трябва да може органично и 

последователно да приспособява организацията към променящата се 

обстановка във външната среда и чрез „вземането на адекватни решения днес” 

да осигури оцеляване на организацията в дългосрочна перспектива, както и 

силни конкурентни позиции при постигане на определените цели [11]. 

Така представената информация е подходяща за идентифициране на 

отличителните белези на стратегическото управление. Неговото 

осъществяване е подчинено на удовлетворяването на редица изисквания, 

следването на които е необходимо, за да го обезпечат като процес и да 

подпомогнат постигането на поставените стратегически цели. То предполага: 

 Определяне на бъдещата ориентация и основните приоритети за развитие. 

 Идентифициране на стратегическите зони на действие. 

 Определяне на организационния потенциал. 

 Определяне на конкретни действия, срокове и отговорници. 

 Обезпечаване на настояща и бъдеща ресурсна осигуреност. 

 Анализ на потенциалните рискове и възможности. 

 Реализация и мониторинг. 

Проследяването на научната дискусия относно характера и съдържанието 

на стратегическото управление, позволява да се откроят следните аспекти на 

тълкуване на неговата природа: 

 Стратегическото управление е процес, съставен от подпроцеси и 

инструмент за обезпечаване на дългосрочното и развитие. 

 Стратегическото управление е стил и метод на работа и зависи от 

квалификацията и уменията служителите на бизнес организацията, които 

са активни участници при неговото осъществяване. То е специфичен 

„колективен спорт”, в който участват служителите. 

 То е симбиоза между интуиция, опит и изкуство, присъщи на висшите 

ръководители, които създават организация за реализирането на 

стратегическите цели при отчитане влиянието на външната среда и 

потенциала на вътрешната.  

 То е особена система от действия, необходими за постигане на поставените 

цели в условията на ограниченост на ресурсите и предполага вземане на 

решения, свързани с формулирането, избирането, внедряването, 

реализирането, контролирането и оценяването на стратегията. 

 То е надежден инструмент за постигане на дългосрочно развитие и 

стратегически успех. 

Идентифицираните същностни характеристики на стратегическото 

управление в контекста на стратегическия успех на бизнес организацията 

позволяват формирането на следните изводи и обобщения: 

Първо: Стратегическият успех на бизнес организациите е релевантен на 

успеваемостта на осъществяваното стратегическо управление. Основание за 

формиране на това обобщение е факта, че като резултат от успешното 
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стратегическо управление е стратегията, която осигурява изпълнението на 

поставените цели и заложените за изпълнение стратегически приоритети.  

Второ: Стратегическото управление е процес, който предполага 

ефективност на стратегическото мислене на ръководството на бизнес 

организацията. В този смисъл е налице триединство между стратегическо 

мислене, стратегическо управление и стратегически успех. 

Трето: Установено е известно припокриване на мнения и становища 

относно дефинирането на същността на понятията „стратегическо 

управление“ и „стратегическо мислене“. Това припокриване може да се обясни 

с защитавана в настоящата разработка авторова позиция, че на всеки етап от 

процеса на стратегическо управление е необходимо стратегическо мислене, 

което своевременно да идентифицира потенциалните рискове и възможности 

в хода на вземаните стратегически решения.  

 

4.  Ключови фактори за стратегически успех 

За проверка на предложените разсъждения относно същността и 

взаимовръзката между стратегическо мислене, стратегическо управление и 

стратегически успех е проведено проучване сред бизнес организации на 

територията на община Варна с цел идентифициране на границите на 

приложение на инструментариума на стратегическото управление и на 

ключовите фактори за стратегически успех според мениджърите на 

обхванатите в изследването организации. В проучването са участвали 60 

организации от сферата на туризма, търговията, ИТ – сектора и леката 

промишленост. Резултатите са систематизирани както следва: 

 Осъществяването на стратегическо управление се определя като ключово 

за гарантирането на устойчивост на бизнеса, независимо от предмета на 

дейност на участващите в проучването организации. 

 В по-голямата част от участващите в проучването организации (82%) няма 

самостоятелно звено за осъществяване на стратегическо планиране и 

анализи. С тази отговорност са натоварени топ-мениджърите, което 

потвърждава потвърдената в предходни проучвания тенденция пряка 

отговорност за стратегическото развитие на бизнеса да се носи от първия 

ръководител или от висшия управленския екип, без ясно обособяване на 

звено за стратегическо управление. 

 Ангажираните в осъществяването на стратегическо управление кадри, 

рядко имат специализирано образование по стратегическо управление. 

Едва 35% от участващите в проучването са преминали специализирано 

обучение или са изучавали стратегическо управление в хода на 

получаването на основното им образование (бакалавърски или 

магистърски програми, курсове за обучение през целия живот). 
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 Почти липсва писана стратегия в изследваните бизнес организации. 

Елементи на стратегическо планиране има в програмите за развитие на 

организациите, които рядко имат характер на стратегически план. 

 Плановият хоризонт рядко надхвърля 3-5 години. Най-често 

стратегическите цели, които са заложени за изпълнение са свързани с 

преструктуриране на бизнес организациите, разкриване на нови 

стратегически бизнес единици или навлизане на нови стратегически зони 

на действие. Само разкриването на нови бизнес единици трайно е 

съпроводено с разкриването на нови работни места. В останалите случаи 

стратегическите инициативи се реализират с налични кадрови състав. 

 Все още липсва практиката за ползване на външни експерти при 

осъществяване на инициативи със стратегически характер. Това е 

аргументирано от особеностите на битуващата управленска култура, 

размера на финансовия ресурс, който се използва за финансиране на 

дейностите със стратегически характер и разбирането за необходимостта 

от експертна помощ при осъществяването на инициативи със 

стратегически характер. 

 Най-често конкурентната борба се води посредством инструментариума на 

стратегическия маркетинг, като целево се набляга на промоцията и 

дистрибуцията като елементи на маркетинговия микс. Рядко се използва 

повече от един стратегически анализ за оценка на планираните 

стратегически инициативи, като най-често се прилага частичен SWOT 

анализ.  

 Участващите в проучването мениджъри са дали следното разбиране за 

стратегическо мислене, описано със следния набор от твърдения: 

o Способност за идентифициране на потенциални рискове и възможности 

(далновидност в управлението), както и умения за тяхното ефективно 

управление. 

o Умения за водене на конкурентна борба. 

o Организационни умения. 

o Умения за сплотяване на колектива (лидерски умения) при 

осъществяване на стратегическите инициативи. 

o Умения за комплексно, творческо и аналитично мислене на 

мениджърите отговорни за планирането и осъществяването на 

стратегическите инициативи. 

o Умения за изготвяне на стратегически прогнози и ясно позициониране 

на бизнес организацията в пазарното пространство, въз основа на 

акумулирана стратегическа информация. 

o Умения за създаване на балансирана система от ресурси за 

осъществяване на стратегическите инициативи. 

o Гъвкавост и оперативност в хода на реализиране на стратегическите 

инициативи. 
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o Умения за използване на евристични методи за вземане на решение. 

 

5.  Заключение 

Установява се известно припокриване на резултатите от прегледа на 

научната дискусия и разбирането на бизнеса относно същността на 

стратегическото мислене, стратегическото управление и стратегическия 

успех. Общото е по отношение на: 

 Разбирането за значимостта на стратегическото управление за устойчивото 

развитие на бизнеса и постигането на стратегически успех. 

 Разбирането за същността на стратегическото мислене като характеристика 

на личността на ръководителя и като неотменима част от процеса на 

стратегическото управление. 

Различното е по отношение: 

 Разпознаваемия за науката инструментариум на стратегическото 

управление и този, който се познава и прилага от бизнеса. 

 Строгото съблюдаване на логическата рамка на стратегическия процес от 

бизнеса – установено е известно отклонение от възприетите от науката 

технологии и алгоритми за осъществяване на стратегическо управление. 
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1.  Въведение 

Разработването на материала е свързано с разкриването на някои 

съществени характеристики на административния контрол, разгледан като 

съществена част от социалния контрол с цел да се потърсят разрешения на 

произтичащи от неговата работа проблеми. В този контекст като предмет може 

да бъде припозната системата на административния контрол, в нейната цялост 

включваща основания, условия, субекти, обекти, стандарти и 

инструментариум. Като водеща теза може да бъде посочена: контролът в 

социалната сфера и по-конкретно неговата административна форма притежава 

специфичен характер, предопределен от това, че е преимуществено 

реализиран от изпълнителната власт на база контролна компетентност, 

изградена самостоятелно по силата на закона и по тази причина възникващите 

контролни отклонения са относително трудно преодолими. Същностната 

характеристика и значимостта на конкретизираните цел и предмет създават 

условия при натрупването на доказателства по изказаната теза да се прибегне 

до различни форми на анализ. Естеството и особеностите на тематиката 

подсказват, че доказателства могат да бъдат открити в икономическа, 

юридическа и философска литература. 

 

2.  Изложение 

Неоспорим е фактът, че натрупаният управленски опит, теоретичните 

разработки, научните течения и школите по управление са факторите, които 

формират управленското знание, известно като Теория на управлението. И все 

пак  в практическите изяви на тази система от знания се проявява засилваща 

се институционалност. В социалните пластове се появява нейният материален 

израз в лицето на институцията мениджмънт. 

Анализът на историческите факти и развитието на самото общество 

доказват, че във всяко сложно модерно производство, където се проявяват 
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различни по квалификация и опит специалисти с разнородни професии е 

невъзможно да се достигне до добри резултати без да се приложи мениджмънт. 

За разлика от днес неговото присъствие в условията на старите елементарни 

производства с типологизирани повтарящи се действия и липсваща или 

еднородна квалификация на персонала не е било необходимо.  

По този повод П. Дракър твърди, че неговата поява „превърна знанието от 

обществено украшение и лукс в истински капитал на всяка икономика” [1]. К. 

Каменов допълва, че „взривът в образованието, т.е. натрупването на знание” 

предхождат появата на съвременния мениджмънт, с други думи знанието е 

причина, а мениджмънта е резултат [2]. Конткретно отнесено към хронология 

на фактите натрупваното до началото на 50-те знание за управлението започва 

да намира своята институционална реализация след това. Анализите на 

съвременните резултати доказват, че се задълбочава тенденцията този огромен 

интервал да бъде скъсяван в годините въз основа на по-бързо апробираните в 

практиката открития и разработки. 

Утвърждаването на мястото и ролята на институцията „мениджмънт” в 

усъвършенстването на съвременното общество и в процесите, протичащи при 

функционирането на глобалната икономическа система създават предпоставки 

да бъдат формулирани и част от неговите цели: 

1) Целенасочено обединяване на човешките усилия и намерения; 

2) Ефективна координация при колективни действия; 

3) Постигане на мотивационен ефект от адекватно структуриране. 

4) Контролирано преобразуване на идеите в конкретни блага. 

Критичният прочит на много разработки, посветени на теорията на 

управлението и на мениджмънта дава сведения, че преобладаващата част от 

авторите ангажират съдържанието на мениджмънта основно с присъствието и 

реализацията на системата от основни функции, обосноваващи работата на 

една организация. Интересен е фактът, който изпъква, че почти всички те се 

насочват към детайлите на проблема и намирането на конкретен отговор, т.е. 

брой на функции, граници, начин на взаимодействие и т.н. 

Може би по-същественото им убягва, или авторите просто неглижират 

това, че проявите на мениджмънта възпроизвеждат социален ефект. Самото 

придобиване на институционалност [3], съобразно икономическите теории 

доказва, че идеята за реализация на институцията „мениджмънт”, 

социологизирайки знанието за управлението придобива необятен пазар, 

организиран от участието на всички икономически субекти в структурирането 

на глобалната икономическа система. От позицията на обществото реално това 

е ефект или реакция по възприемане на институционалното присъствие. Но от 

позицията в която се анализира същността на социалното явление 
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„мениджмънт” може би е редно да се помисли за възприемането му като 

ключова характеристика, без която мениджмънта не би могъл пълноценно да 

функционира и съществува. В този контекст Каменов определя качеството 

като социална функция.   Вменяването на социалната функция на 

мениджмънта има своята концептуална основа, разкрита от Дракър. 

Съдържанието й включва: 

1) развитие на човешките ресурси в посока екипност и ефикасност;  

2) усъвършенстване на обединителната роля на човешката култура;  

3) целенасоченото създаване на организационна ценностна система;  

4) утвърждаване на организацията като градивна среда; 

5) оптимизиране на комуникациите; 

6) осъзнаване на личната отговорност;  

7) задълбочаване на връзката пазарно признание – ефективност. 

Изложените съждения от научните разработки доказват, че е трудно да бъде 

направена пълна, цялостна и изчерпателна характеристика на мениджмънта. 

На базата на споделеното може да се обобщи, че мениджмънтът е теоретично 

обосновано и практически ориентирано, систематизирано знание по 

управление, което организира протичането на работния процес, реализиран с 

активното участие на личности и личностни формирования, ангажирани с 

ефективното и ефикасно постигане на организационни цели в условия на 

променяща се конкурентна среда. 

Обосновавайки се на дадени от Донъли, Иванчевич, Дафт, Кинг, Клиланд и 

техни последователи и съмишленици, определения за мениджмънта 

констатираме, че общото в дефинирането е присъствието на всички действия, 

осъществявани по този повод в структурата на единния обобщаващ процес. 

Другата съществена констатация се свързва с представянето на практическата 

реализация на знанията за управлението, т.е. на мениджмънта като система, 

което обосновава мнението, че този процес притежава системен характер. И 

именно там както твърди Р. Дафт се проявяват управленските функции, които 

придават цялост и единство на системата и гарантират реализацията на 

заложените пред нея цели. Ако тук се добави и факта, че системите 

функционират постоянно или поне относително продължително, то тогава 

целият процес протичайки перманентно проявява своя цикличен характер. 

По мнението на В. Мухин процеса на управление се определя като 

еднократен или многократен непрекъснат процес по осъществяване на 

управление и прехвърляне на задачите по реализация на заложените цели на 

подчинените обекти [4]. И така се създава мнението, че процес, който протича 

в системата (организация или държава) и материализира на практика знанията 

за управлението, като циклично обосновавайки се на управленските функции 

и същевременно използвайки необходимите ресурси  ефективно реализира 

поставените цели е „класическия“ управленски процес. 

Макар да е доказано, че всички елементи (етапи) от неговото развитие 

притежават място и роля поради заложената цел на разработката акцентът е 
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поставен върху последния етап от управленския процес, свързан с проявите на 

функцията контрол. 

Дефинирането на понятието “контрол”и неговото изследване може да бъде 

осъществено от различни гледни точки. В теорията на контрола се срещат 

множество определения за същността му, които в преобладаващите случаи 

само се докосват до външните форми на проява и конкретен начин на 

съществуване. Болшинството автори го разглеждат като функция на 

държавното управление, по-точно като организация в системата на държавата 

и съвкупност от функции, продължение на държавните функции, като следящ 

измененията в параметрите на системата механизъм и т.н.   

Поредицата от мнения може да изглежда още по-внушителна и подробна, 

но от това няма да се промени общият извод: държавната функция, 

управленската функция, системата за управление и т.н. са все външни страни 

и белези за конкретна форма на съществуване на контрола. В изложените и 

други мнения липсват вътрешната страна, логиката на протичащите процеси, 

устойчивите характеристики на общественото отношение, защото контролът 

се проявява преди държавната институция и нейните форми на управление, 

преди формиралите се структури, системи и функции в тях.  

Принципно всяка структура по необходимост съдържа контролната 

функция, която определя поведението на системата и нейната възможност да 

се развива в строго определени параметри до постигане на целта. В този 

контекст, е изказана и  дефиницията от Е. Матеев същността на управлението, 

възприемано като „задаване на конкретна система от значения, определяне на 

норма Х1,Х2…ХN за параметрите на функциониране на управляваната система, 

както на система от значения, Y1,Y2…YN за параметрите на функционирането на 

подсистеми й, чието постигане води до реализацията на значениятаХ1,Х2…Х 

[5]. 

В теорията на управлението е известно, че нормата е решение за 

параметрите, в които се развива системата, нейната цел и целите за всяка 

подсистема, на всеки елемент и процес. Контролната функция се проявява не 

само, за да определи изпълнението на нормата, но и да оцени качеството на 

взетото решение [6]. Тук е мястото да се отбележи, че нормата не е канон или 

догма със специфичен ограничителен характер, а прецизен израз на 

максимално удовлетворяващи стойности взетото решение, презентиращи 

неговата значимост и потенциал. Управленското решение относно 

съвкупността и значенията на системите от значения за параметри предполага 

наличието на няколко компонента. Всяка норма, отразявайки конкретно 

управленско решение, е свързана със съвместяването на определен диапазон 

от стойности на управляеми и неуправляеми параметри. Класификацията на 

параметрите се реализира въз основа на обективната възможност субектът на 

нормата да им въздейства, като особено важно е да се отбележи, че и 

неуправляемите за конкретната норма, параметри оказват влияние върху 

нейното формулиране. При съвместяването на управляемите и неуправляеми 
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параметри съществен фактор са определени за конкретната норма, вътрешни 

и външни прагове, наречени ограничения върху възможни стойности на 

параметрите, които характеризират освен съдържанието им и връзките между 

тях. 

 В процеса на формиране на управленското решение се анализират 

възможните изходи като се свързват със стойностите на резултативните 

параметри и се формират няколко възможни изхода, предоставящи условия за 

фиксиране на критерии за избор. Конкретният избор е свързан с възможност 

за постигане на желани стойности на резултативните параметри. За неговото 

осъществяване е необходимо наличието на поне два варианта от комбинации 

на стойностите на управляемите параметри, водещи до приемливи за субекта 

на решение резултати [7].  

Процесът по фиксиране на норма при  вземане на управленски решения 

може да се разгледа в два аспекта по  отношение на контрола: Първо. 

Контролът се проявява  относно реалността на избраната норма, нейната  

правилна структурна подреденост за време и пространство, нейната 

пригоденост към възможностите на системата, съответствията с най-добрите 

постижения в други системи. Оценката на нормата на системата от позициите 

на  утвърдени критерии и изисквания, на водещите постижения  в света  става 

обективна потребност за развитие, задължително условие за въздействие при 

оказване на контрол. Второ. Контролът  преценява  наличието на количествени 

и качествени  измерения в нормата, точните характеристики на 

контролираните параметри. Норма, в която отсъстват  времето и 

пространството, количествените и качествените  измерения, отговорностите и 

стимулите, не се поддава на контрол. Тя лишава управленския процес от  

развитие на правата и обратна връзка, от неговата същност и съдържание. 

Предназначението на контрола като функция на управлението е да осигури 

реализацията и актуализацията на зададената целева функция на 

управляваната система на основата на принципа на обратната връзка. 

Съгласно този принцип управление може да бъде осъществявано само тогава, 

когато управляващите получават информация за хода по достигане на 

зададеното състояние. Въпреки, че краткият анализ на управлението, неговата 

система и една от основните му функции контролът в горните редове да са 

разгледани принципно, по отношение на тяхното тълкувание и присъствие в 

работата на държавата, считана като върховна институция и формата и 

съдържанието им придобиват и друг смисъл. 

Изходната точка е  рутинното обвързване на същностната характеристика 

на контрола с правната природа на държавното управление. В него по правило 

се консолидират потенциалите на ръководство, организиране и контрол тъй-

като именно по този начин се формира значимостта на изпълнително-

разпоредителната дейност на държавата. 
Върховенството на самата институция „държава“ придава на това фунционално 

триединство преимуществено властнически характер. Именно в този контекст и 
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управлението, реализирано от държавата придобива друга природа, казано по 

различен начин възприема нов изпълнителен характер. Тълкуванието на тази 

особеност се обосновава на един типичен механизъм, свойствен на държавата, а 

именно, че с държавно-управленски инструментариум се реализира контролно-

управленско въздействие [8], а в същото време системата на държавното 

управление е строго управана система. Именно това доказва, че ключовият фактор 

в работата на държавата най-общо, а в по-конкретен план при тази система е 

присъствието на властови ресурси преимуществено предоставени на 

управляващите. 

От правна гледна точка и в контекста на изложеното в горните редове 

държавното управление е юридико-властническа, подзаконова дейност, 

целенасочена към общо ръководство, организация и контрол, провеждани във 

всички обществени сфери. В структурно отношение, съобразно принципа на 

административна и йерархическа подчиненост всички звена, физически и 

юридически лица са поставени в подчиненост на изпълнителната власт при пълно 

съобразяване на волята на суверена. 

При положение, че принципно основанията за контрол са обосновани от 

критичното обществено отношение и от функционалното му присъствие в 

структурата на управленския процес разгледан като част от държавното 

управление и анализът и съдържанието придобиват нов смисъл. Именно в този 

контекст ощев древен Рим се появява и утвърждава административния контрол[9]. 

Ако трябва да бъде направена кратка характеристика но този специфичен вид 

контрол изходната точка е това, че негов субект се лица и органи на 

изпълнителната власт. Самите отношения в системата на административната власт 

са организирани съобразно принципа на висшестоящия. Утвърдената йерархична 

структура показва, че ръководното положение на даден орган се обосновава от 

неговата административна правосубектност или от позиционирането в 

конкретната йерархия. Въпросът с административната правосубектност се 

обяснява от теоретичните разбирания за компетентността. В тях се разграничават 

количествено направление и учение за правосубектност. Макар компетентостта да 

се разглежда като един сложен обект за анализ темата на разработката насочва 

вниманието към контролната компетентност. Тя се счита, че гарантира 

ръководното положение и обезпечава подчинение. Реално тя е факторът, 

гарантиращ установяване на властническа зависимост. В този смисъл споменатата 

зависимост присъствайки в същностната характеристика на органите от 

изпълнителната власт създава условия за имплициране на определени функции. 

Конкретно за контрола може да се каже, че той е основание да се учреди 

самостоятелно овластяване от закона. 

На базата на теоретичните разработки и в сферата на управлението и в 

сферата на правото държавата разглеждана като рамка в която работи и се 

развива административнияконтрол приема следния вид и съдържание: субект 

– изпълнителната власт, обект - процеси и действия на общо ръководство на 

обществото, стандарти – нормативната база и инструментариум –контролната 

компетентност. От тази гледна точка интересният момент е самия 
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инструментариум. Законодателят е предвидил възможността контролната 

компетентностсе разглежда като компентност по степен и/или като 

компетентност, базираща се на силата на закона.  

Въпреки, че гореизложеното доказва, че административният контрол 

притежава добро ниво на разработеност ирационалнанормативна 

обоснованост резултатите в обществото оспорват в доста сериозна степен това 

твърдение и най-вече очакванията на обществото.  

Първият и неоспорим проблем е липсата на единомислие и единодействие 

от страна на изпълнителната власт. 

Вторият проблем  произтича от наличният, но нискоефективен контрол, 

реализиран дори на най-високо ниво – в Народното събрание. 

Третият проблем е пряко свързан или може би е резултат от различното 

тълкувание на понятието „компетентност“ – и като личностна, и като 

институционална и т.н. 

Четвъртият проблем разкрива принципен характер – не да се търси 

консолидиране на усилията, а да има тиха конфронтация или себедоказване. 

Петият проблем има може би интердисциплинарен характер и е свързан с 

влиянието на властта върху съхраняването на морала и ценностната система 

при личностите от изпълнителната власт. 

3.  Заключение 

Написаното в материала създава възможност да се направи заключението, 

че административният контрол е достатъчно важен и съществен фактор за 

устойчивостта на обществото. Рационалното и правомерно разрешаване на 

посочените проблеми само може да ускори процесите по създаването на една 

успешна държава с ефективно работещи институции, организирани, 

ръководени и контролирани от авторитетна изпълнителна власт. 
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Abstract. Controlling concept can be represented as conceptually-management system 

oriented to the future development of the organization to achieve corporate goals through 

information-analytical and methodological provision of management in the implementation 

and coordination of management functions: goal setting, planning, organization, regulation, 

motivation, control, accountability and decision-making. 

Controlling is a tool for management support, thereby providing information and 

methodological base for the maintenance and implementation of management functions. 

Entities characteristics of the controlling concept allow it to completely cover and penetrate 

the entire management process, thus making it more effective. 

Keywords: controlling concept, system, management, cycle, technology, process. 

 

1.  Въведение 

В условията на глобална икономика стопанските организации изпитват все 

по-големи затруднения да се справят адекватно с бързо променящата се среда 

и се налага да прилагат разнообразни управленски техники. Една от  

утвърдилите се като ефективни управленски концепции е именно контролинг 

концепцията. Която в своята същност е универсално приложима към всякакви 

по мащаб, организации с разнообразен предмет на дейност и широк спектър от 

характеристики. 

 

2.  Изложение 

В литературата съществуват различни схващания за същността на 

контролинг концепцията. Тяхното обобщаване може да се концентрира до две 

съдържателни страни: като качествено нова философия и като инструмент за 

управление на съвремените организации. Понятието „контролинг” произлиза 

от англ. to control и има разнообразни значения. В икономически смисъл 

означава управлявам и наблюдавам. Но, тъй като ефективното управление и 

наблюдение е невъзможно без предварително дефиниране на цели и планиране 

на действия за тяхното постигане, то се налага изводът, че контролинг 
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концепцията съдържа комплекс от задачи по планиране, регулиране и 

наблюдение. 

Контролингът е информационно обезпечен, ориентиран към постигането 

на планирани резултати процес. Контролинг означава ръководене или 

направляване, т.е. водене към практическо достигане на поставените цели. 

Най-общо казано контролингът е процес за управление на резултатите в 

рамките на организацията. 

Контролингът е система за управление, ориентирана към желаното бъдеще 

на организацията. Тази концепция е базирана на четири ключови елемента:  

 ориентиране на организацията към ефективна дейност в дългосрочен 

аспект;  

 изграждане на организационна структура, насочена към постигане на 

стратегически и тактически цели;  

 създаване на информационна система, която да бъде ефективна за 

постигането на целево-адаптивно управление;  

 декомпозиране на задачите на контролинга на цикли и осигуряване 

интеграция на планирането, контролирането и предприемането на 

коригиращи решения. 

Контролингът, като самостоятелна функция на управлението и част от 

управленския процес се свежда до проверка на това как се изпълняват 

предварително набелязаните цели. Това е процес на съпоставка между 

фактическото състояние и предварително зададеното състояние. Контролинг 

системата се характеризира със следните по-важни характеристики: 

 в нея пряко са интегрирани три функции – планиране, контрол и 

информационно осигуряване; 

 предполага изграждане на такава информационна система, която да 

позволи адекватна и своевременна намеса на мениджърския екип при 

възникнали отклонения; 

 предписва и технология за планова работа от гледна точка на цели, 

срокове и планово съдържание; 

 специфична система за управление на пълните и частични разходи на 

организацията; 

 прилагането на контролинг концепция изисква задължително въвеждане 

на електронна обработка на информацията в рамките на организацията; 

 комплексното изпълнение на функциите на контролинг системата изисква 

изграждането на специфичен тип отчетност (управленска отчетност), 

насочена към разработването и приемането на управленски решения; 

 нова управленска философия, позволяваща преориентирането на 

мениджърите от количествено мислене към обвързаното с резултати 

действие; 

 координацията се осъществява от гледна точка на резултатите и 

възникналите в процеса на тяхното реализиране отклонения. 
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Като съставна част на управленския цикъл, контролингът винаги се 

отличава с определена целева ориентация, производна и независима от 

целевата ориентация на организацията като цяло. Висша цел на всяка 

организация е съхраняване и последващо развитие на фирмената дейност, 

запазване и разширяване на пазарните позиции при висока икономическа 

стабилност и социална значимост на дейността, на основата на сериозни и 

дълготрайни конкурентни предимства. Контролингът съдейства за постигане 

на главната монетарна цел на организацията чрез максимизиране на печалбата 

и ценността на капитала при гарантирана ликвидност. Оптимизирането на 

финансовия резултат при гарантирана ликвидност се приема за глобална цел 

на контролинг концепцията. В съответствие с това главното предназначение 

на контролинг концепцията се заключава в информационно осигуряване на 

ориентираните към резултати процеси на планиране, регулиране и контрол в 

организацията, за изпълнението на функциите в интегрираната система на 

организация и координация. 

Място на контролинг концепцията в управленския цикъл. 

Управленският цикъл по същество представлява стриктно изпълнена 

последователност от реализиране на определен брои управленски функции - 

управлението е един непрекъснат процес, конкретен във времето и 

пространството. Времевите граници в управлението са по същество отделни 

управленски цикли. Управленският процес може да се разглежда, като 

съвкупност от отделни временни цикли, характеризиращи се с някои 

повтарящи се закономерности.  

След еднократно приложение (въздействие) и постигане на определена цел, 

повторението му е насочено към реализация на следваща цел обикновено от 

по – високо равнище. Управлението е един непрекъснат процес конкретен във 

времето и пространството, представен в графичен вид на фиг. 1.  

Независимо от специфичните му особености на управленския процес са 

присъщи следните по-важни общи характеристики: 

 Управлението е активен процес, който не е просто пасивно съзерцание на 

действителността, а активна намеса - интервенция на субекта на 

управление върху нормалното функциониране и развитие на обекта. 

Следователно управлението е свързано с промени, с нови насоки на 

развитие, с водене на ефективна корпоративна политика. То е един 

неспирен обновителен процес на привеждане на организацията от едно 

състояние към нова, по-добра и по-ефективна позиция. Със своята активна 

намеса субектът на управление изменя естествения ход на събитията; 
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Фиг. 1. Управлението, като непрекъснат процес 

 Управлението представлява процес на въздействие на един обект -

управляващо звено (система), т.е. субект на управлението върху друг 

обект - управлявано устройство, управлявана система, т.е обект на 

управление; 

 Управленското въздействие е целенасочено въздействие. Управлението е 

винаги целенасочен процес, чрез който субектът на управлението се 

стреми да постигне предварително поставените цели, като резултат от 

предварително замислени и съзнателно планирани дейности; 

 С управлението се преследва постигането на някакви предварително 

определени резултати. Постигането на планираните резултати, не трябва 

да става „на всяка цена”, т.е. то не трябва да води до нарушаване на 

равновесието или унищожаване на обекта. За управление се признава само 

тази намеса, при която се постигат целите на субекта без да се унищожава 

или поврежда системата; 

 Управлението е съзнателен процес. Намесата във функционирането и 

развитието на обекта от страна на субекта на управлението е напълно 

осъзнато, преднамерено и целенасочено въздействие. Самото управленско 

въздействие е избор на едно от множеството възможни въздействия върху 

обекта. След като управлението е целенасочен процес, то естествено е, че 

управлението е и съзнателен процес; 

 Управлението е типична човешка дейност - една от най-сложните, 

отговорни и творчески дейности на хората, което ги отличава от другите 

живи същества. Това обаче не изключва наличието на управленски 
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въздействия в други системи - биологически и технически. Вътре в тях 

обаче не може да се говори за цялостен управленски процес в класическия 

смисъл. В биологическите и техническите системи става въпрос за 

саморегулиране, самоорганизиране или в най-добрия случай за 

самоуправление; 

 Управлението възниква и се развива като потребност от съгласувани 

действия във връзка с получаване на очакваните резултати от дейността 

на конкретен човек. Върху управленските процеси са влияели (в 

исторически аспект) и влияят множество фактори, но с ключово значение 

са знанията и уменията на отделните личности. Колкото и да се поддържа 

тезата, че възникването и развитието на управлението се свързва с 

конкретна човешка дейност, безспорен е факта, че именно съвместната 

дейност на хората е основната причина за появата на управлението. С 

усложняването на трудовите процеси се достига до идеята, че 

индивидуалната дейност на хората не може да даде такива резултати, 

както съвместната им дейност. Това налага да се координира, да се 

управлява, тъй като в противен случай всеки ще действа съгласно своите 

виждания, своите интереси и общата поставена цел няма да бъде 

изпълнена. 

Човек може да управлява както себе си, така и другите. Това той може да 

прави по два начина: 

 интуитивно /подсъзнателно/ и 

 съзнателно, като обмисля своите решени и конкретни действия.  

При съвременните динамично променящи се условия, акцентът следва да 

се постави върху интуитивното управление. Независимо от вида и характера 

на организацията, управлението е присъщо за всякакви организации (системи), 

т.е. не може да съществува организация без управление. Тъй като всяка 

организация се състои от множество елементи, притежаващи определени 

свойства и особености, то всеки един от елементите има определена 

самостоятелност и може да се разглежда като подсистема. Това означава, че 

всеки от елементите може да проявява инициатива и да се саморегулира, но е 

задължително да се координира тяхната дейност, което се осъществява 

посредством управлението.  

За да се дефинира, коректно мястото на контролинг концепцията в 

управленския цикъл могат да се използват две изходни позиции:  

 да се направи връзка между контролинг системата и начина на формиране 

и постигане на целите в рамките на организация;  

 да се оцени отношението между функциите на контролинг системата и 

тези на управленския цикъл.  

Първата изходна позиция е тази в, която се намира организацията и от 

която отчита своите възможности, тя определя желаното бъдещо състояние 

като прогноза. Изхождайки от наличната база в организацията се поставя 
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въпроса какъв резултат може да се получи чрез използването на наличните към 

определен момент ресурси. Реализацията на управленския цикъл постига 

зададената цел в рамките на разполагаемите ресурси. Контролинга като 

система за целево-адаптивно управление в случая няма място.  

При втората изходна позиция трябва да се разкрият приликите и 

разлитике между структурните елементи на контролинг системата и 

управленския цикъл. Контролингът, кото съвременна концепция за 

управление на организациите обхваща целия управелнски поцес, който е 

свързан с дефинирането на целите, целеполатане, планиране, организиране, 

контролиране и регулиране, което следва да бъде базирано на една цялостно 

изградена информационна система, ориентирана към управление на 

резултатите, както е показано на фиг. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 2. Връзка на управленския цикъл с контролинг концепцията1 

 

 

                                                 
1 Каменов К., А. Асенов, Бизнес контролинг, изд. НБУ, С., 2008, стр. 25 
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Място на контролинг концепцията в управленския цикъл. 

Управленският цикъл е следствие от необходимостта да бъдат разрешавани 

възникващите проблеми, т.е. да се реализират поставените цели. От друга 

страна, в основата на управелниския цикъл стои решението, тъй като чрез него 

започва процеса на промяната за достигане на желаното състояние. След 

постигането на определена цел повторението му е насочено към следваща цел 

обикновено от по – високо равнище. Управлението е един непрекъснат процес 

конкретен във времето и пространство на който са присъщи следните по-

важни характеристики (общи черти):  

 Управлението е активен процес,  

 Управлението представлява процес на въздействие на един обект - върху 

друг обект,  

 Управленското въздействие е целенасочено въздействие,  

 С управлението се преследва постигането на някакви предварително 

определени резултати,  

 Управлението е съзнателен процес,  

 Управлението е типично човешка дейност и  

Управлението възниква и се развива като потребност от съгласувани 

действия във връзка с реализилането на очакваните резултати от съответната 

дейност. 

Контролингът е информационно обезпечен, ориентиран към резултати, 

посредством фокусиране върху цялостното управление на организицията 

процес (като е показано на фиг. 3). Контролинг означава ръководене или 

направляване, т.е. водене към практическо достигане на поставените цели. 

Най-общо казано контролингът е управление на резултатите чрез: 

оптимизиране и управление на разходи, формиране на центрове на разходи, 

оптимизиране на приходите и печалбата и формиране на центрове за печалба, 

изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване. 

Контролингът е система за управление, ориентирана към бъдещето на 

фирмата. Тази концепция е съставена от четири ключови елемента: 

 ориентиране на предприятието към ефективна дейност в дългосрочен 

аспект; 

 формиране на организационна структура, насочена към постигане на 

стратегически и тактически цели; 

 създаване на информационна система, адекватна на целево-адаптивното 

управление; 

 разбиване на задачите на контролинга на цикли и осигуряване 

интеграция на планирането, контролирането и предприемането на 

коригиращи решения. 

Контролинг системата се характеризира със следните по-важни 

характеристики: 
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 в нея пряко са свързани три функции – планиране, контрол и 

информационно осигуряване; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 3. Симбиоза между контролинг и управление 

 

 предполага изграждане на такава информационна система, която да 

позволи адекватна и своевременна намеса на ръководството при 

възникнали отклонения; 

 тя предписва и технология за планова работа от гледна точка на цели, 

срокове и планово съдържание; 

 специфична система за управление на пълните и частични разходи на 

фирмата; 

 прилагането на контролинг концепция изисква задължително въвеждане 

на електронна обработка на информацията; 

 комплексното изпълнение на функциите на контролинг системата 

изисква изграждането на нов тип отчетност (управленска отчетност), 

насочена към разработването и приемането на управленски решения; 

 нова управленска философия, позволяваща преориентирането на 

мениджърите от количествено мислене към обвързаното с резултати 

действие; 
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 координацията се осъществява от гледна точка на резултатите и 

възникналите в тях отклонения. 

Главното предназначение на контролинг концепцията в рамките на 

управелнския цикъл се заключава в информационно осигуряване на 

управленския процес. 
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Abstract. Position controller is a key element in modern organizational management. This is 

a position that is based on the provisions of the Controlling concept in order to successfully 

realize the desired corporate purposes. Unit Controlling should cover the overall work of the 

organization, focusing on the process of successful implementation of corporate objectives. 

In the process, a key role is the position controller that is inherently position that partnering 

and supporting the work of managers at various levels of management in the organization 

through comprehensive tracking and analyzing all processes taking place in the organization 

without exception. The position controller is not a power position, but is key to the success of 

today's organizations. 

Keywords: controller, manager, controlling concept, design job, features. 

 

1.    Въведение 

В условията на глобална икономика организациите изпитват все по-

големи затруднения да се справят адекватно с бързо променящата се среда и 

се налага да прилагат разнообразни управленски техники. Една от  

утвърдилите се като ефективни управленски концепции е именно контролинг 

концепцията. Която в своята същност е универсално приложима към всякакви 

по мащаб, организации с разнообразен предмет на дейност и широк спектър 

характеристики. 

 

2.    Изложение 

Същностни характеристики на длъжността контролер. Контролинг 

концепцията е една от най-старите управелнски концепции познати на 

човечеството. По своята същност контролинг концепцията, представлява 

функционален инструментариум за разработване и реализиране на 

стратегически, тактически и оперативни решения във всички сфери на 

стопанската дейност (доставка, производство, реализация и т.н.) на 

съвременните организации. 

Специалистите изучаващи икономическа история, намират корените на 

контролинг концепцията в далечния 15-ти век. Исторически справки показват, 

че съвременното наименование на длъжността „контролер“ има три 

прототипа: 
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o Countrollour (counter-roullour)– характерен за английския кралски двор през 

15-ти век, като компетенциите на контролера по онова време включват 

документирането и контрола на паричните и стоковите потоци; 

o Comptroller – навлиза в употреба в периода между 15-ти и 18-ти век; 

o Controller – се утвърждава в началото на 19-ти век. 

Въвеждането на контролинг концепцията, като научна хипотеза се отнася 

към 20-те години на ХХ век в Съединени американски щати.  Именно там 

възниква необходимостта от назначаването на човек на нарочна позиция, 

който да контролира постъпването и изразходването на средства от държавния 

бюджет. Тази именно позиция на проследяване движението на паричните 

потоци на американския държавен бюджет се приема за първообраз на 

контролера като управленска функция широко прилагана в САЩ и Западна 

Европа..  

Тласък в развитието на длъжността „контролер“ извън кралските дворове 

дава и създаденото през 1778 г. в САЩ ведомство „Controller, Auditor, 

Treasurer and six Commissioners of Accounts“2, чиято основна задача е 

проследяване на движението на паричните потоци в държавния бюджет и 

управлението на дефицита в хазната. През същата година длъжността 

контролер се появява и в Американския конгрес. Година по-късно 

финансовият департамент на Вашингтон - Федерален окръг Колумбия 

назначава свой собствен контролер, след което длъжността добива голяма 

популярност в публичното пространство.  

Постепенно интересът към контролерите се прехвърля и в частните 

компании. Железопътната компания „Atchison, Topeka & Santa Fe Railway 

System“3 въвежда първа длъжността контролер в частния сектор (през 1880 г.), 

последвана от General Electric Company4 (1892 г.), като компанията допълва 

вече утвърдените функции на контролера, като добавя ревизията и търсенето 

на решения по различни финансово-икономически въпроси.  

Първоначално контролерът се занимава с финансово-икономически 

въпроси и извършването на ревизии. Тези характеристики са резултат от 

спецификата на американското корпоративно законодателство, което 

предвижда функционирането на два управленски органа - Общо събрание на 

акционерите и Съвет на директорите. 

                                                 
2 Виж по-подробно по този въпрос: Заруднев, А., Мерзликина Г., Исторические 

аспекты возникновения системы контроллинга, 

https://iteam.ru/publications/finances/section_50/article_4097 
3 Виж по-подробно по този въпрос: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atchison,_Topeka_and_Santa_Fe_Railway 
4 Виж по-подробно по този въпрос: 

http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/about/history-of-ge/ 
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Отсъствието на специфичен управленски орган, силните позиции на 

държавата, както и окрупняването на предприятията се превръщат в ключови 

предпоставки за въвеждането на длъжността - контролер. Контролинговия 

процес, като обособена и специфична човешка дейност се изпълнява от 

контролер (контрольор), но по същество е насочен към подпомагане на 

мениджърския екип в процеса на вземане и реализиране на стратегически, 

тактически и оперативни решения. Подпомагането намира израз в три 

ключови направления - регистриране на отклоненията от плана, анализ на тези 

отклонения и въоръжаване на мениджърския екип със средства за ликвидиране 

на отклоненията (виж фиг. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 1. Работата на контролера е фокусирана в три ключови направления 

 

Позицията контролер следва да оказва съдействие и подкрепа на 

мениджърите от различен тип, като поема различни техни задължения 

(организиране на процесите на планиране, анализиране и отчитане на 

информацията генерирана от различни информационни източници и т.н.), 

подпомага мениджърските екипи при обосновката на различни решения, дава 

напътствия и становища по въпросите свързани с изграждането и изменението 

на процесите протичащи в организацията. Контролерите биха могли да 

ограничават мениджърските инициативи по отношение на приемането на 

икономически неефективни решения, както и решения, които биха били в 

личен интерес на мениджмънта - биха фаворизирали едно за сметка на друго 

корпоративно поделение. Мениджърът и контролера са две ключови позиции 

в съвременното организационно управление, които работейки в синхрон и 

хармония биха довели до успешна реализация на дефинираните корпоративни 

цели (виж фиг. 2). 

Основната цел на контролинг концепцията е ефективното насочване на 

управленския процес към постигането на поставените корпоративни цели. За 

да направи това, контролерът следва да обезпечи напълно следните по-важни 

функции - координиране на управленските дейности за постигане на 

корпоративните цели; информационна и консултантска поддържка на 

приложението на взетите управленски решения; изграждане и поддържане 

работата на обща информационна система за управление на организацията; 

Анализ на регистрираните         

отклонения 

 

Регистриране на 

отклоненията от плана 
Въоръжаване на 

Мениджъра със средства за 

ликвидиране на отклоненията 
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гарантира прилагането на максимално рационален и ефективен управленски 

подход.  

Съществува мнение, че контролерът е ръководител на вътрешното 

планиране и икономическите изчисления, той е оценител по същество. В този 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 2. Симбиоза между мениджър и контролер 

 

случай, се оказва, че контролерът отговаря за всичко и всички в организацията 

и никой не може да направи нищо без негово знание. Трябва да се направи 

уточнението, че позицията контролер не е властова позиция, тоест 

контролерът няма власт и не взима управленски решения, а само ги подпомага. 

Според друга гледна точка, понятията контрольор и главен изпълнителен 

директор са тъждествени. Тази хипотеза не е коректна, защото контрольорът 

може да се възприеме, като „икономически ръководител“ който с помощта на 

информационните потоци (и тяхната обработка) подпомага процеса на звемане 

на оптимални решения в различни функционални области - продажби, 

производство, изкупуване, маркетинг, реклама и т.н. 

Контролерът не контролира, а гарантира, че всеки е в състояние да 

контролира себе си в рамките на организацията за постигане на 

корпоративните цели, като акцент се поставя на целите свързани с печалбата. 

По своята същност контролерът се явява генератор на цели и планове - един 

вид икономическа пилот, навигатор, който използва информационните 

масиви, като подпомага корпоративното ръководство в условията на 

динамично променяща се външна среда да взема оптималните управленски 

решения.  

Функционални характеристики на длъжността контролер. Като 

основна причина за въвежданото на длъжността „контролер“ в частното 

предприемачество се възприема развитието на индустриалния бизнес. 

Мениджърът 

 носи отговорност за стратегическите 

фактори на успеха: Резултатите, 

Проектите, Продуктите и Отделите 

 Контролерът  
направлява системата на планиране в 

компанията: Прозрачност, Информационно 

обслужване, Координация на обслужването 

при    вземане на решения 
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Присъствието на контролери в компаниите става осезаемо по време на 

икономически кризи и най-вече в годините на Голямата депресия. В началото 

преобладава историческо-счетоводното виждане за контролинг концепцията и 

от там работата на контролера се фокусира върху изпълнението на функциите 

отчетност и ревизия при вече извършени стопански събития, но с времето 

обхвата на длъжността се разширява. Годините на кризи променят 

съдържанието и формата на корпоративното целеполагане и финансовото 

планиране, което трансформира контролинга в система ориентирана към 

бъдещи събития.  

Първата формална дефиниция за функциите на контролерите е дадена от 

„Financial Executives Institute“5 в САЩ през 1931 г. Институтът дефинира 

функциите на позицията контролер в две форми – кратка и детайлизирана. При 

кратката дефиниция в обхвата на задълженията на контролера са 

включени: Поддържане на отчетността на всички активи, пасиви и транзакции 

в корпорацията; Следене на регулярните одити по отношение отчетността на 

всички активи, пасиви и транзакции в организацията; Иницииране на мерки и 

процедури (чрез взаимодействие с други служители и ръководители на отдели 

и звена) за оптимизиране на икономическата ефективност на организацията. 

Тази кратка форма не обхваща пълния спектър от функциите присъщи на 

контролерите, което налага нейното допълване. През 1935 година Policyholders 

Service Bureau of the Metropolitan Life Insurance Company6 съвместно с 

Институтът на контролерите в САЩ преразглеждат и допълват функциите на 

позицията контролер. Допълненият набор от функции е представен в 

специално издание – „Functions of the Controller“, където официално се 

конституират задълженията и отговорностите на контролера, подредени по 

степен на важност и честота, групирани както следва: Общи отчетни дейности, 

Подготвя и одобрява всички финансови доклади и помощни отчети, 

Одиторска дейност, Бюджетни дейности, Материални запаси, Управление на 

офисите и поделенията на организацията, Допълнителни дейности – 

статистики свързани с организацията и изготвяне на специални доклади и 

изследвания. Приблизително четвърт век след тази публикация, през 1962 г., 

функциите на контролерите са отново преразгледани и допълнени, като към 

вече утвърдените са добавени и: Планиране, Съставяне и интерпретиране на 

отчети, Оценка и консултиране, Решаване на въпроси свързани с данъчното 

облагане, Съставяне на отчети за държавната администрация, Осигуряване 

съхранението на корпоративното имущество и Изследвания. 

Конкретните функционални отговорности, които са ангажимент на 

позицията контролер са обект на непрекъснато обновяване в съответствие с 

                                                 
5 Виж по-подробно по този въпрос: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Executives_International 
6 Виж по-подробно по този въпрос: 

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname 
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постоянно променящите се условия на глобалната икономическа система в 

рамките на която функционират съвременните организации. 

По своята същност позицията контролер е мениджърска позиция, която 

има:  

o Право да дава разпореждания, указания и инструкции;  

o Право да предлага изпълнение на направените разпореждания; 

o Право да изиска предприемането на конкретни мерки по повод на 

изпълнението и/или неизпълнението на дадените разпореждания.  

Контролерът няма власт, той предлага решения и алтернативи. Работата на 

контролера обхваща методики и тактики. Методите се извличат от 

счетоводството и планирането, тактиките включват управление чрез 

целеполагане. Методиката включва и техники за управление на 

документооборота. 

От всичко гореизброено следва да се заключи, че работата на контролера 

изисква познания за различните начини на поведение. Контролерът трябва да 

има такъв подход на работа, който инициира тематично-фокусирано 

взаимодействие, за да се убеди, че контролингът не се възприема като 

еднократен акт на контрол. Въпреки това, той трябва да бъде ориентиран към 

действие, което да се фокусира не към отминали ситуации, а към екипната 

работа фокусирана върху минимизиране на отклоненията и оптимизиране на 

управленския процес. 

Задачи на контролера. Абревиатурата DRT изразява най-важните аспекти 

на бизнес-планирането - „Да правиш правилното нещо“ (Doing the right thing) 

е стратегическия аспект на планирането. Да правиш нещата правилно означава 

оперативна продуктивност, която намира израз в числа. Лице, което заема 

позицията контролер трябва да покаже своята способност за обективна 

преценка в процеса на методично наблюдение и подпомагане на мениджмънта. 

Контролерът не работи сам, неговата основна задача е да конструира поредица 

от действия, които да привежда (адаптира) и координира в корпоративната 

практиката (например - координация на докладите за различните области в 

които компанията реализира своята дейност) между отделните структурни 

звена на организацията.  

Контролерът може да изпълни широк набор от задачи - Помага за 

определяне на начина по които ще се ръководи организацията, Събира 

информация (за управленските тактики прилагани от конкуренцията, 

интервюта с мениджърите и т.н.), Събира предложения и координира 

резултатите от провежданите вътрешни и външни проучвания, Съобщава на 

ръководството синтезираната информация от своята дейност. 

В рамките на стратегическото планиране контролерът може да 

изпълнява следните задачи: Подпомагане, планиране и евентуално 

провеждане на анализи на заобикалящата среда, Разработване на сценарии и 

хипотези, Подпомагане, планиране и помощ в работата по отношение на 



  

  69 

 

развитието на нови техники или прилагането на програми за успешното 

реализирането на различни корпоративни цели (придобиване на по-голям 

пазарен дял, например), Подкрепа на мениджмънта при реализиране на нови 

стратегически цели, Координиране на разбирането за корпоративните цели и 

пътищата за тяхното постигане между всички работещите в организацията 

(мениджмънт и персонал), Съгласуване на стратегически цели с избраният 

начин на управление на организацията, Подкрепа и насърчаване при развитие 

на планови проекти в стратегически области (като избор на седалище, 

обновяване на продукти, структура на капитала, изследвания, развитие на 

служителите и т.н.), Наблюдаване на напредъка в планирането (сравнение с 

фактическото състояние, анализ на отклонения), Изготвяне на доклади за 

ръководството, Насърчаване и развитие на мениджърските системи за 

информация, Планиране и наблюдение на документооборота в компанията. 

В оперативен аспект контролера може да изпълнява следните задачи - 

Помага на мениджмънта при определяне на оперативните цели въз основа на 

стратегическите цели, Обобщава отделните частични планове (план за 

пласмент, за производство, за финансиране и т.н.), Създава или насърчава 

създаването на инструментариум за проследяване на изпълнението 

(проследяване на разходите, на ефектите от рекламната политика на 

компанията и т.н.), Проследява същинското развитие, констатира отклонения 

и ги анализира, Докладва за отклоненията на ръководството и дискутира за тях 

с отговорните лица, както акцентира на възможните коригиращи действия, 

които да бъдат предприети. 

Контролинг концепцията не може да бъде успешно приложена от една 

единствена личност. Доколкото организациите прилагат контролинг 

концепция най-често се среща следната структура - контролингът като дейност 

се изпълнява от специалист контролер, но е насочена към подпомагане на 

мениджърите в процеса на вземане и реализиране на стратегически, 

тактически и оперативни решения.  

Каталогът от задачи присъщи на позицията контролер търпят известни 

различия по отношение на американската и европейската концепция за 

контролинг, както е показано в таблица 1. Задачите, които изпълнява всеки 

контролер са следствие от спецификите на конкретната организация, 

характеристиките на протичащите в организацията процеси, 

организационната културата и т.н. външни и вътрешни фактори. 
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Таблица 1. Каталог от задачи за позиция контролер при американската и 

европейската концепция за контролинг 

Американски7 модел на задачите на контролера Европейски8 модел 

на задачите на 

контролера 

1. Съставяне, координиране и контрол на 

реализацията на корпоративните плановете; 

2. Сравнение на реално получените резултати с 

приетите еталони и стандарти; 

3. Информиране на мениджмънта за резултатите 

от дейността; 

4. Анализ и оценка на управленските процеси на 

всички нива и във всички свери на 

управлението; 

5. Оценка на организационната и процесната 

структура на организацията; 

6. Формулиране и използване на принципите и 

методите на работа в областта на данъчното 

облагане; 

7. Контрол и координиране при съставяне на 

отчети за държавната администрация; 

8. Осигуряване на безопасност на имуществото; 

9. Наблюдение и изследване на икономическите, 

политическите и социалните фактори и оценка 

на тяхното влияние върху организацията. 

1. Консултиране и 

координиране в 

процеса на 

стратегическо 

планиране; 

2. Управление на 

разходите; 

3. Управление на 

процеса на 

движение на 

информацията; 

4. Консултиране и 

координиране 

при планиране 

на инвестиции; 

5. Провеждане на 

специализирани 

икономически 

изследвани. 

 

Изисквания към позицията контролер (дизайн на длъжността). Както 

всяка друга позиция в организацията, така и позицията на контролер изисква 

определен набор от базови компетенции, по-важните от които са: Да умее да 

работи в екип; Да умее да координира действията си в непосредствена връзка 

или взаимодействие с всички звена в рамките на организацията. Той ползва и 

предава информация от и във всички звена и от него се изисква отлична 

комуникативност и способност за общуване. Как са решава конфликтите: 

консенсус, чрез коопериране – рационалността над всичко останало; Да може 

да убеждава и да мотивира хората, да ги приобщава към своята идея, към 

идеята на организацията. Той трябва не само да дава препоръки, а да успее да 

мотивира служителите на практика да приложат тези препоръки; Времевия 

                                                 
7 Американския модел на концепцията за контролинг се базира на тълкуванията на 

Financial Executives Institute, виж по-подробно по този въпрос: 

https://www.fei.org.au/events 
8 Базира са не немската счетоводна система 



  

  71 

 

хоризонт в работата на контролера не е миналото. Той се движи от настоящето 

към бъдещето чрез контрол, анализ, прогноза, набелязване на цели и 

разработване на мероприятия, базирайки се на факти от миналото; За 

контролера разходите и приходите не са даденост, а динамични величини, 

които се влияят от познати възможности и рискови хипотези; Контролерът не 

работи само с числа, да той подготвя различни анализи и разчети, но освен 

числата под внимание следва да бъдат взети и отчетени – политическите, 

икономическите, социалните, демографските и т.н. фактори, които пряко 

и/или косвено оказват въздействие върху организацията; Той  трябва да умее 

правилно да интерпретира и дефинира икономическите реалности, т.е. да 

определи стратегическите фактори за успех, да изведе възможностите и 

заплахите и съгласно потенциала на организацията да предложи за избор 

различни стратегически решения; Контролерът трябва да умее да се 

противопоставя на формалната структура и статуквото; Контролерът трябва да 

се учи от опита си (learning by dang – учейки се от опита9); Контролингът много 

често не е точен резултат, а само задоволителен и се реализира посредством 

подхода „Step by Step“ – стъпка по стъпка се приближава към съвършенството; 

Контролерът трябва да съчетава авторитетът на знанието с авторитетът на 

поведението; Контролерът трябва да е пропит с фирмената култура. Да се 

идентифицира с ценностната система на организацията в която работи. 

Контролерите съпътстват процеса на управление при определянето на 

целите, планирането и контрола, като същевременно отговарят заедно с 

мениджърския екип за реализирането на поставените цели (фиг.3). 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Работа на контролерите 

 

 

 

 

                                                 
9 Виж по-подробно по този въпрос: Димова, Д., Съвременни модели в 

конструктивиския дизайн на обучение, Професионално образование, година 15, 

книжка 1, 2013, стр. 27, 

http://www.azbuki.bg/editions/azbuki/archive/archive2011/doc_view/739-dimova012013 
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3.  Заключение  

Контролерът се грижи за това всеки да има възможност сам да се 

проследява в рамките на разработените корпоративни цели и планове. 

Контролерите се грижат за прозрачността на стратегията, икономическите 

резултати, финансите и процесите в организацията, като по този начин 

допринасят за оптималната й икономическа ефективност.  

Контролерите координират вторичните цели и планове и организират 

система за отчитане, ориентирана към бъдещето и обхващаща организацията 

като цяло. Контролерите моделират и организират процеса на определяне на 

цели, планиране и контрол така, че всеки отговорен за вземането на решения 

да може да действа в съответствие с поставените цели.  

Контролерите осигуряват необходимите за мениджмънта данни и 

информация. Контролерите разработват и поддържат контролинг-системите в 

рамките на организацията, с което подпомагат корпоративния успех.  
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Abstract. This paper represents an approach for evaluating the quality of service of cusomers 

in the Customer Service Centers (CSC) in the energy companies. For this purpose the 

Ikishawa method was used, by determining two types of indicators: the real indicators of 

quality and the substitute indicators of quality.  

The diagram “Fish bone” (Ikishawa’s diagram) will be applied with the purpose of helping 

and structuring the process of identifying the possible reasons for the problems of the quality 

of service of clients. This way the more distant branches will show the basic reasons of the 

problem. The represented diagram for evaluating the quality of the service: “client 

satisfaction” will give pointers to the managers of the energy companies, for evaluating the 

activity from marketing point of view and the total quality will help in the development of 

strategic plans for adopting management’s decisions [1]. 

Keywords: diagram of ishikawa, quality of rating, quality management, teamwork. 

 

1.     Въведение 

Aктyaлнocттa нa изcлeдвaнeтo пpoизтичa oт нeoбxoдимocттa oт 

зaвъpшeнocт нa пpoцeca по мoдepнизиpaнe  в кaчecтвoтo нa oбcлyжвaнe на 

клиентите, кaтo пo тoзи нaчин дa мoжe дa ce oтгoвopи бъpзo нa нoвитe 

пpeдизвикaтeлcтвa и нa нeпpeкъcнaтo пoвишaвaщитe ce изиcквaния и 

oчaквaния нa същите да пoлyчaвaт ycлyги c виcoкo кaчecтвo.  

Oбект нa изcлeдвaнeтo e кaчecтвoтo нa oбcлyжвaнe в Центъра за 

обслужване на клиенти (ЦOК). Необходимо е нeпpeкъcнaтo да се търсят 

варианти за пoдoбpявaнe качествто нa oбcлyжвaнe в ЦOК.  

Използваната мeтoдoлoгия в полза нa тeзaтa включвa пpeдcтaвянe и 

aнaлиз нa cъcтoяниeтo нa oбcлyжвaнe, нeoбxoдимocттa oт нeгoвoтo 

мoдepнизиpaнe и ocнoвнитe нaчини зa нeгoвoтo ocъщecтвявaнe.  

Един от основните проблеми, свързан с услугите в публичния сектор, 

произтичащ от техните маркетингови характеристики е самото качество на 

услугите. Гoдини нapeд пpoизвoдитeлнocттa и кaчecтвoтo cа пpoблeм нa 

oпepaтивнитe pъкoвoдитeли, нo днec тe са основна зaдaчa нa мapкeтингa, 

пopaди тяcнaтa им вpъзкa cъc зaдoвoлcтвoтo и yдoвлeтвopeнocттa нa 

пoтpeбитeля oт пoтpeблeниeтo нa дaдeнa cтoкa. 

mailto:jsa@tu-sofia.bg


  

  74 

 

Пoвишaвaнeто на кaчecтвoтo нa oбcлyжвaнe e изключитeлнo вaжeн 

пoкaзaтeл зa вceки eдин пpoдyкт или ycлyгa в cфepaтa нa EPП. Тo oпpeдeля дo 

гoлямa cтeпeн имиджa нa тъpгoвcкaтa мapкa и кoнкypeнтocпocoбнocттa нa 

oтдeлнoтo ЕРП. 

Кaчecтвoтo нa пpeдлaгaнeтo e в ocнoвaтa нa пocтигaнe нa ycтoйчивo 

paзвитиe нa ЕРП, кaтo тoвa e пpeдoпpeдeлeнo дo гoлямa cтeпeн oт нacтoящaтa 

кoнюнктypa нa пaзapa. Eдин oт нaй-oтличитeлнитe бeлeзи пpи EPП e имeннo 

кaчecтвoтo нa пpeдлaгaнитe ycлyги. Кaчecтвoтo e дo гoлямa cтeпeн cyбeктивeн 

пoкaзaтeл, oпpeдeлeн oт coбcтвeнитe възглeди, възпpиятия и oчaквaния нa 

клиeнтитe. Въпpeки тoвa oбaчe тaзи нaглaca пo oтнoшeниe нa кaчecтвoтo лecнo 

може да ce пpeнесе и cpeд дpyги пoтeнциaлни пoтpeбитeли, мнoгo oт кoитo 

въoбщe нe ca имaли дoceгa пpoблeми. В тoзи cмиcъл мapкeтингoвaтa дeйнocт 

нa eднo пpeдпpиятиe нe тpябвa дa e нacoчeнa caмo към дeфиниpaнe 

пoтpeбнocтитe нa пoтpeбитeлитe, нo и към peaлнa пpeцeнкa нa възмoжнocттa 

нa пpeдпpиятиeтo дa пpeдocтaви пpoдyкт, кaтo кaчecтвeнo oбcлyжвaнe нa 

клиeнти, cпocoбeн дa yдoвлeтвopи тeзи жeлaния [2]. 

Бъpзинaтa и кaчecтвoтo нa ycлyгитe, кoитo се извъpшвaт в ЕРП ca eдни oт 

вaжнитe фaктopи, фopмиpaщи oтнoшeниeтo нa клиeнтитe, кaктo към мecтнaтa, 

тaкa и към цeнтpaлнaтa влacт. Paзбиpaйки знaчeниeтo нa тoзи фaктop в 

paзлични paйoни се наблюдава откриване на нoви ЦОК. Xapaктepнo зa тeзи 

цeнтpoвe e, чe ocигypявaт cтpoгo peглaмeнтиpaнo пo кaчecтвo и cpoк 

oбcлyжвaнe нa гpaждaни и фиpми в cъoтвeтcтвиe c нopмaтивнитe изиcквaния. 

Вcички cтъпки – oт пocтъпвaнe нa кoнкpeтнo иcкaнe oт клиeнтa, дo мoмeнтa 

нa oкoнчaтeлнoтo им изпълнeниe ca aбcoлютнo пpoзpaчни зa yпpaвлeнcкия 

eкип нa EPП, кoйтo мoжe дa cлeди и кoнтpoлиpa пpoцecитe, a пpи нyждa и дa 

ce нaмecвa. 

Уcпexът нa ЦОК, мнoгo чecтo нapичaн: “С гpижa зa вac” ce дължи нa 

кoмпeтeнтнoтo и дoбpe oбмиcлeнo внeдpявaнe нa cъвpeмeнни кoмпютъpни 

тexнoлoгии, cиcтeмнo oбyчeниe и пoдoбpявaнe нa квaлификaциятa нa 

cлyжитeлитe и нe нa пocлeднo мяcтo нa зacилeния кoнтpoл, кoйтo 

pъкoвoдcтвoтo oкaзвa в пpoцeca нa пpeдocтaвянe нa ycлyгитe.  

Жeлaниeтo нa нaшeтo oбщecтвo  зa пpиoбщaвaнe към eвpoпeйcкитe 

цeннocти изиcквa дa ce пoлoжaт oпpeдeлeни ycилия и дa ce oтдeлят 

цeлeнacoчeнo cpeдcтвa зa внeдpявaнe нa cъвpeмeнни кoмпютъpни тexнoлoгии. 

Мoдeлът нa пpeдocтaвянe нa ycлyги нa пpинципa "С гpижa зa вac" ce 

бaзиpa нa кoнцeпциятa зa paздeлянe нa фyнкциитe нa фpoнт oфиc - зa пpякo 

oбcлyжвaнe нa клиeнтитe и бeк oфиc - зa тexничecкa oбpaбoткa. Cлeдoвaтeлнo 

инфopмaциoннaтa cиcтeмa cлeдвa дa бъдe paзглeждaнa кaтo eднo цялo нa двe 

фyнкциoнaлни eдиници - фpoнт oфиc и бeк oфиc. 
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2.    Упpaвлeниe нa кaчecтвoтo на обслужване на клиентите в енергнийния 

сектор 

Основен момент при управлението на качеството на обслужване е да се 

paзpaбoти плaн  зa paзpeшaвaнe нa възниквaщитe пpoблeми от клиентите. Най-

често въпросите са свързани с:  

 Идeнтифициpaнe нa пpoцeнтa нa oплaквaния и пpoблeми, кoитo ce 

cвeждaт дo знaниeтo нa pъкoвoдcтвoтo/cлyжитeлитe; 

 Къдe ce oплaквaт нaй-чecтo пoтpeбитeлитe? 

 Кaкви ca xapaктepиcтикитe нa  пoтpeбитeлитe, кoитo ce oплaквaт нaй-

чecтo? 

 Зaщo нe ce oплaквaт пoтpeбитeлитe – пopaди липca нa вpeмe; изиcквaт 

ce пpeкaлeнo мнoгo ycилия зa пoдaвaнe нa oплaквaнeтo; 

пoтpeбитeлитe имaт yceщaнeтo, чe нямa дa бъдaт чyти; пoтpeбитeлитe 

нe знaят кaквo/къдe дa нaпpaвят. 

Oплaквaниятa дaвaт oбpaтнa вpъзкa за възпpиeмaнoтo кaчecтвo и 

възмoжнитe пoдoбpeния и зa индивидyaлнитe пpoблeми и пpeдпoчитaния. В 

тaзи вpъзкa e нeoбxoдим cиcтeмaтичeн пpoцec нa cъбиpaнe, oбpaбoткa и aнaлиз 

нa тaзи инфopмaция. Възмoжнитe нaчини зa тoвa ca чpeз изпoлзвaнe нa caмитe 

cлyжитeли (в мoмeнтa нa пpeдocтaвянe нa ycлyгитe имa пpяк кoнтaкт c 

пoтpeбитeлитe), пpoвeждaнe нa aнкeти или нaeмaнe нa cпeциaлизиpaни 

opгaнизaции. Вaжнoтo e дa ce пoлyчaвaт oплaквaниятa в мoмeнтa, в кoйтo ca 

нaпpaвeни, тъй кaтo имa възмoжнocт зa кopeкция и oтcтpaнявaнe нa пpoблeмa 

в мoмeнтa нa възниквaнeтo мy [3]. 

Зa paзpeшaвaнe нa възникналите пpoблeми мoгaт дa ce изпoлзвaт следните 

варианти: 

 Кapтa нa пoтoцитe c цeл идeнтифициpaнe нa “кpитичнитe тoчки”; 

 Кoнтpoлни кapти; 

 Pибeнa кocт нa Ишикaвa, кoятo e инcтpyмeнт дaвaщ вpъзкaтa пpичинa 

– eфeкт. Пpaви ce т.нар. бpeйн cтopминг зa възмoжнитe пpичинитeли 

нa пpoблeмитe и кoнкpeтнитe eфeкти. Тe ce paзпpeдeлят в пeт гpyпи: 

cъopъжeния, xopa, мaтepиaли, пpoцeдypи и дpyги. Зa ycлyгитe xopaтa 

мoгaт дa ce paздeлят нa “чeлнa линия“ и “зaднa линия”; 

 Пapeтo aнaлиз, cпopeд кoйтo 80% oт eфeктитe ce дължaт нa 20% oт 

пpичинитe; 

 Въвличaнe нa пoтpeбитeлитe в пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa;  

 Дeлeгиpaнe нa някoи фyнкции нa тpeти cтpaни. 

 Фpoнт oфиcнaтa чacт нa cиcтeмaтa тpябвa дa ocигypявa възмoжнocти зa: 

- пpeдocтaвянe нa cпpaвoчнa инфopмaция нa клиeнтитe зa ycлyгитe, 

извъpшвaни oт ЦOК, в т.ч. изиcквaниятa пo oтнoшeниe нa пaкeтa oт 

нeoбxoдими дoкyмeнти и пpoцeдypитe зa пpeдocтaвянeтo нa ycлyгитe; 

- пpeдocтaвянe нa cпpaвoчнa инфopмaция нa клиeнтитe зa тeкyщия cтaтyc 

нa дaдeнa ycлyгa; 
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- пpиeмaнe и peгиcтpиpaнe нa нoви зaявлeния; 

- въвeждaнe нa cтaтиcтичecкa инфopмaция зa клиeнтитe и пpeдocтaвянитe 

им ycлyги; 

- пoддъpжaнe нa инфopмaция зa oбpaтнa вpъзкa c клиeнтитe.  

Бeк oфиcнaтa чacт нa cиcтeмaтa пpeдocтaвя cpeдcтвa зa: 

 пoлyчaвaнe нa инфopмaция oт фpoнт oфиca зa вcички peгиcтpиpaни 

ycлyги, кoитo изиcквaт yчacтиeтo нa cпeциaлиcтитe oт бeк oфиca; 

 peгиcтpиpaнe нa cтaтyca нa изпълнeниe нa oбpaбoткa нa зaявлeниeтo; 

 изгoтвянe нa нeoбxoдимитe дoкyмeнти зa извъpшвaнe нa ycлyгaтa и 

peгиcтpиpaнeтo им в инфopмaциoннaтa cиcтeмa; 

 aнaлизиpaнe нa нaтpyпaнaтa инфopмaция пo кpитepии oпpeдeлeни oт 

pъкoвoдcтвoтo; 

 oбpaбoтвaнe нa финaнcoвo-cчeтoвoднaтa инфopмaция и дaнни зa 

yпpaвлeниe нa пepcoнaлa. 

 

3.     Xapaктepиcтики нa ycлyгaтa, oбcлyжвaнe нa клиeнти в EPП  

Както стана ясно, обcлyжвaнeто на клиентите сe извъpшвa oт ЦOК, кoитo 

нe paбoтят в ycлoвиятa нa cвoбoдeн пaзap. Тoвa пpeдпoлaгa, чe нeпpeкъcнaтo 

тpябвa дa ce пoдoбpявa paбoтaтa им. Пoдoбpeниeтo тpябвa дa oбxвaнe вcички 

нивa чpeз пpoфecиoнaлнo paзвивaнe, кoeтo дa бъдe нacoчeнa към 

пoтpeбнocтитe нa oбщecтвoтo. Зa пoдoбpявaнe нa  oбcлyжвaнeтo ce изпoлзвaт 

възмoжнocти зa тpaнcнaциoнaлнo и мeждypeгиoнaлнo cътpyдничecтвo зa 

oбмeн нa дoбpи пpaктики c дpyги ЦOК.  

Зa пoдoбpявaнe кaчecтвoтo нa oбcлyжвaнe на клиeнтите ce пpилaгaт и ca 

ycъвъpшeнcтвaни ocнoвнитe зaкoнoви и пoдзaкoнoви aктoвe, cвъpзaни c 

изгpaждaнeтo и фyнкциoниpaнeтo нa ЦOК в EPП. “Пoдoбpявaнeтo нa 

нopмaтивнaтa ypeдбa дaвa възмoжнocт зa пoвишaвaнe на eфeктивнocттa, 

пoдoбpявaнe нa ycлyгитe, нaмaлявaнe paзxoдитe и ycъвъpшeнcтвaнe нa 

нaчинитe зa oбpaтнa вpъзкa c тяx“ [4]. 

Пocтигaнeтo нa eфeктивнocт e пocтaвeнo пoд cъмнeниe пpи мoдeла нa 

eкcтeнзивнo paзвитиe нa ЦOК, cпopeд кoйтo ce paзгpъщa cъoтвeтнaтa 

cтpyктypa зa peшaвaнeтo нa вceки oтдeлeн пpoблeм. В paзpacтвaщaтa ce 

cиcтeмa нa oбcлyжвaнe е налице пepcoнaл c paзличнo нивo нa пoдгoтoвкa, 

поради липca на cпeциaлизиpaнa пoдгoтoвкa нa кaдpи. Тoзи пpoблeм e в пpoцec 

нa peшeниe c мнoжecтвoтo ycилия пo oтнoшeниe нa квaлификaциятa и 

пpeквaлификaциятa нa пepcoнaлa.  

Peзyлтaтитe oт peфopмaтa в ЦOК зaвиcят oт cтeпeнтa, в кoятo щe бъдaт 

peaлизиpaни пoлитики зa пoвишaвaнe нa кaчecтвoтo, ocнoвaвaщи ce нa 

paзвитиe нa пpeдпpиятиeтo в дeйcтвиятa нa oбcлyжвaнeтo и чиcтo 

opгaнизaциoннитe фyнкции.  

C пoвишaвaнe нa клиeнтcкaтa yдoвлeтвopeнocт ce цeли дa бъдaт 

кoмпeнcиpaни oгpoмнитe paзxoди нa вpeмe и eнepгия пpи изпълнeниeтo 

нa зaдaчитe.  
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Нeoбxoдимo e cъздaвaнe нa eлeктpoннa Cиcтeмa зa caмooцeнкa нa 

oбcлyжвaнeто, кoятo e интepнeт-бaзиpaнa cиcтeмa зa измepвaнe нa кaчecтвoтo 

нa oбcлyжвaнe.  

ЦOК извъpшвa oбcлyжвaнe нa физичecки и юpидичecки лицa пo 

oтнoшeниe нa paзлични  ycлyги, кoитo ca cвъpзaни c нeйнaтa дeйнocт.  

Oбcлyжвaнeтo нa клиeнти ce ocъщecтвявa пpи cпaзвaнe нa пpинципитe, 

кaктo и пpи гapaнтиpaнe нa:  

 Рaвeн дocтъп дo квaлифициpaн пepcoнaл;  

 Рaзлични фopми зa дocтъп дo ycлyги пpeдocтaвяни oт EPП и 

инфopмaциятa зa тяx;  

 Любeзнo и oтзивчивo oтнoшeниe;  

 Кoopдиниpaнocт и взaимoдeйcтвиe c вcички cтpaни, зaинтepecyвaни 

oт пoдoбpявaнe нa oбcлyжвaнe в ЦOК, кoeтo ocигypявa eднaквocт нa 

peзyлтaтитe пpи eдни и cъщи oбcтoятeлcтвa;  

 Нaдeжднa oбpaтнa вpъзкa;  

 Кaчecтвo нa пpeдocтaвянитe ycлyги и др. 

Пo oтнoшeниe нa cъcтoяниeтo нa yпpaвлeниeтo нa чoвeшкитe pecypcи 

мoгaт дa бъдaт нaпpaвeни cлeднитe извoди:  

Уcтaнoвeнa e тeндeнция нa нapacтвaнe нa oбщaтa чиcлeнocт нa 

cлyжитeлитe в ЦOК, кaктo и нa нeзaeтитe щaтни бpoйки – пpичинитe ca 

нeeфeктивнo yпpaвлeниe, липca нa пoдxoдящи кaндидaти и плaниpaнa 

пpиeмcтвeнocт, ycлoжнeни кoнкypcни пpoцeдypи, липca нa мoтивaция зa 

paбoтa в пpeдпpиятиeтo и дpyги. Cpaвнитeлнo ниcкия oтнocитeлeн дял нa 

cлyжитeлитe c виcшe oбpaзoвaниe в ЦOК изиcквa пpeдпpиeмaнe нa 

цeлeнacoчeни дeйcтвия зa пoдoбpявaнe на oбpaзoвaтeлнoтo и 

квaлификaциoннoтo им paвнищe [5]. 

По отношение на слaбaта мoтивaция нa cлyжитeлитe, пpичинaтa зa тoвa e 

ниcкoтo зaплaщaнe, лoшaта opгaнизaция нa paбoтa и cyбeктивнoто oцeнявaнe 

нa изпълнeниeтo нa зaдaчитe. Ниcкитe зaплaти, нaй-вeчe в ниските нивa нa 

yпpaвлeнчecкaтa cтpyктypa ca пpичинa зa oтлив нa дoбpи cпeциaлиcти и млaди 

xopa. Тe нe пopaждaт нyжния cтимyл зa cъвecтнa и кaчecтвeнa paбoтa. 

 

4.    Пpилoжeниe нa мeтoда нa Ишикaвa зa yпpaвлeниe нa кaчecтвoтo пpи 

oбcлyжвaнe нa клиeнти в EPП  

Чрез прилагане на метода на Ишикава, цeлтa e дa ce изcлeдвa и aнaлизиpa 

пpилoжимocттa му зa пoвишaвaнe кaчecтвoтo  нa oбcлyжвaнe нa клиeнти [6]. 

Ишикaвa oпpeдeля двa видa индикaтopa нa кaчecтвoтo: cъщинcки 

пoкaзaтeли нa кaчecтвoтo и зaмecтитeли нa пoкaзaтeлитe нa кaчecтвoтo. 

Cъщинcкитe пoкaзaтeли зa кaчecтвoтo ca изиcквaниятa нa пoтpeбитeлитe и 

cъoтвeтcтвaт нa „cъщинcкoтo кaчecтвo“. Зaмecтитeлитe нa пoкaзaтeлитe нa 

кaчecтвoтo ca тeзи xapaктepиcтики нa дaдeн пpoдyкт, кoитo cъздaвaт ycлoвия 

зa пocтигaнe нa cъщинcкoтo кaчecтвo. Фyнкциитe нa дaдeн пpoдyкт ca чacт oт 
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cъщинcкитe пoкaзaтeли. Зaмecтитeлитe нa cъщинcкитe пoкaзaтeли нaмиpaт 

изpaз в cтaндapтитe. 

На следващите фигури е илюcтpиpaнo  изпoлзвaнeтo нa мeтoдa – 

Пpичиннo-cлeдcтвeнa диaгpaмa (Диaгpaмa нa Ишикaвa) [6]. 

 

Фигypa 1. Мeтoд нa Ишикaвa (Pибeнa кocт). Кoмпeтентнocт нa пepcoнaлa 

Source: Собствена графика 

 
Фигypa 2. Мeтoд нa Ишикaвa (Pибeнa кocт). Cpoкoвe зa изпълнeниe нa зaдaчитe 

Source: Собствена графика 
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Фигypa 3.  Мeтoд нa Ишикaвa (Pибeнa кocт). Opгaнизaция нa paбoтaтa 

Source: Собствена графика 

 

 

 

Фигypa 4.  Мeтoд нa Ишикaвa (Pибeнa кocт). Paбoтa в eкип 

Source: Собствена графика 
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Фигypa 5. Мeтoд нa Ишикaвa (Pибeнa кocт). Oбoбщeнa диaгpaмa 

Source: Собствена графика 

 

За изготвянето на подробния анализ и диаграмите на Ишикава авторът е 

използвал дaнни нa coциoлoгични пpoyчвaния нa aгeнция „CКAЛA” и „AЛФA 

PИCЪPЧ”. Използвани са материали на енергийна компания, актуална 

информация подадена от отдел „Човешки ресурси“ на компанията, както и 

интервюта с ръководния екип. 

Диaгpaмитe ca пocтpoeни въз основа нa дaннитe, пoлyчeни пpи aнкeтa, 

пpeдocтaвeнa oт Диpeкция „Чoвeшки pecypcи“ зa вcички индикaтopи зa 

кaчecтвoтo нa ycлyги пooтдeлнo (Кoмпeтeнтнocт нa пepcoнaлa, Cpoкoвe зa 

изпълнeниe нa зaдaчитe, Opгaнизaция нa пpoeктa и Paбoтa в eкип).  

 

4.     Препоръки за подобряване качеството на обслужване на клиентите 

След направения анализ, може да се дадат и някои препоръки за 

подобряване качеството на обслужване на клиентите, а именно: 

• Да се прави селектиран пoдбop нa пoдxoдящи cпeциaлиcти, които 

пpитeжaвaт нeoбxoдимaтa квaлификaция, oпит и лични кaчecтвa; 

• Необходимо е дoпълнитeлнo квалифицирано oбyчeниe нa 

пepcoнaлa чрез: 

o Учacтиe в paзнooбpaзни пpoeкти oт paзлични cфepи нa eнepгeтикaтa и 

ycлyгитe, гapaнтиpaщи пpaктичecкото ycвoявaнe нa идeи и peшeния; 

o Оpгaнизaция нa кypcoвe зa квaлификaция и cпeциaлизaция нa 

пepcoнaлa, ocoбeннo нa млaдитe cпeциaлиcти. 

• Да се проверява тexничecкaтa чacт нa Дoгoвopитe пpeди 

пoдпиcвaнeтo им чрез: 
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o ясна и точна кoмyникaция мeждy клиeнти и слyжитeли;  

o спазване на cpoкoвeтe зa изпълнeниe нa зaдaчитe; 

o cтpиктнo paзпpeдeлeниe нa зaдължeниятa и oтгoвopнocтитe.  

• Пoддъpжка на нopмaтивнaтa бaзa в aктyaлнo cъcтoяниe. 

        Кaквo мoжe дa ce нaпpaви, зa дa ce пoдoбpи кaчecтвoтo нa 

oбcлyжвaнe?  

• Дa ce пpoвeждaт eжeмeceчни (eжeceдмични) cpeщи мeждy члeнoвeтe 

нa eкипи c цeл oбcъждaнe тeкyщoтo cъcтoяниe нa гpaфики зa клиeнтcкa 

yдoвлeтвopeнocт, cпoдeлянe нa oпит.  

• Дa ce затвърди пpaктикaтa зa пpoвeждaнe нa вътpeшнo-фиpмeнo 

oбyчeниe пo нopмaтивнитe aктoвe (бaзи), кacaeщи кaчecтвoтo нa oбcлyжвaнeтo 

и кaчecтвoтo нa пpeдлaгaнитe ycлyги (ЗУТ, Зaкoн зa eнepгeтикaтa, Нapeдбa № 

3, Нapeдбa № 6 и дp.).  

• Спeшни и неотложни пpoблeми дa ce paзглeждaт c пpиopитeт, кoйтo 

щe пpoмeни xpoнoлoгиятa зa paзpeшaвaнe нa пpoблeмa.  

•  Да се въведат и следи за изпълнeниeто нa cтaндapти ISO 10018:2012 

“Упpaвлeниe нa кaчecтвoтo – Укaзaния зa въвличaнe нa xopaтa и 

кoмпeтeнтнocт” (ISO 10018:2012 “Quality management – Guidelines on people 

involvement and competence”.  

Прилагането на рaзpaбoтените мeтoди и пoдxoди  щe пoмoгнe за 

yтвъpждaвaнe нa кaчecтвoтo и пoвишaвaнe нa кpитepиитe зa пocтигaнe нa 

пo-виcoк бpoй yдoвлeтвopeни клиeнти в центровете за обслужване на 

клиенти.  
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1.    Въведение 

Известен е фактът, че изграждането на устойчива връзка „образование-

наука-бизнес“ е основата за развитие на икономика, базирана на знанието. 

Знанието и информацията засилват своята роля през последните години и са 

определящи както за качеството на образователната услуга, така и по 

отношение на качеството на крайните продукти, произведени в различни 

сектори на икономиката на страната. 

Липсата на ефективно взаимодействие „наука-бизнес“ в страната е често 

дискутиран проблем, за който се очертават много възможности, но бавно се 

постигат положителни резултати. Тревожен е фактът, че нито едно 

партньорство между бизнес и изследователски институции не е  създадено по 

старата оперативна програма "Конкурентоспособност" към края на 2013 г., 

например. Много надежди се залагат на инициативата на първия научно-

технологичен парк в България София Тех Парк за съвместна научно-

изследователска дейност, както с научните институции в България, така и с 

частни компании, които използват НИРД за разработването на нови продукти. 

Тези тенденции се наблюдават и в Горската промишленост в България. Не 

се използват напълно възможностите за ефективно взаимодействие между 
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университетите и научноизследователските организации и предприятията за 

дървообработване и производство на мебели. Проучване на иновационната 

активност в сектора показва, че най-незначителните партньори на бизнеса са 

университетите и научноизследователските организации, не се използват и 

средства по линия на Шеста и Седма рамкови програми на ЕС за научни 

изследвания и технологично развитие от предприятията за изминалия 

програмен период до 2013 г. 

 Лесотехническият университет обучава студенти за горската 

промишленост - основно инженери от Факултет Горска промишленост.  

Факултет Стопанско управление (ФСУ) на Лесотехническия университет  

(ЛТУ), специалност Стопанско управление има също насоченост към горската 

промишленост - с преобладаващи икономически дисциплини, в по-малка 

степен специализирани в областта на дървообработването и производството 

на мебели. Това прави обучените студенти особено подходящи за 

финансовите, маркетингови, логистични и други функционални дейности на 

предприятията от горската промишленост. В този смисъл, настоящата статия 

има за цел да представи потребностите на бизнеса, от една страна и 

използваните форми на практическа подготовка и нагласи за взаимодействие 

на преподавателите с бизнеса, от друга страна.  

 

2.    Характеристика образователната услуга във ФСУ 

Моделът за съвременния дизайн на образователната услуга във висшето  

училище е базиран на екипното преподаване, в което участват 

преподавателят, представител на бизнеса и студентът. Всяка от трите 

страни играе типичната си роля: преподавателят е режисьорът на екипното 

преподаване, който познава дисциплината в нейната цялост; с бизнес опита си 

практикът внася новост и предлага конкретни примери и реални казуси; а 

студентът е съсъздател на стойност на обучението, предназначено за самия 

него [5]. 

Основните елементи на образователната услуга са съдържанието и 

структурата на учебните програми и методиката на преподаване. Качеството 

на образователната услуга, адекватно на потребителското търсене, се определя 

от практическите нововъведения в процеса на обучение, от една страна и 

реализацията на завършилите студенти, от друга страна.  Неговата комплексна 

оценка включва: качество на обучението; качество на живот в университета; 

университетски мениджмънт; преподавателски професионализъм и 

професионално израстване и партнъорство и външно сътрудничество [3]. 

Отличителна характеристика на специалност Стопанско управление  в 

ЛТУ е нейното модулиране във втори курс на обучение в ОКС „Бакалавър“. 

Студентите избират да специализират обучението си в един от двата модула  - 

„Управление на предприятията от горското стопанство“ и „Управление на 

предприятията от горската промишленост“. Последният включва 

преподаването както на икономически, така и на специализирани дисциплини, 
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свързани с ресурсите, машините и технологиите, които се използват в 

производството на продукти от дървесина и мебели.  

Съвременното разбиране  за качество на образователната услуга има 

иновационен контекст. Иновациите в сферата на висшето образование 

включват нови и значително подобрени компоненти, средства и форми, 

концепции и методи на преподаване. Ключови нововъведения могат да бъдат: 

• създаване на нови учебни програми или усъвършенстване на 

съществуващите; 

• използване на нови техники и средства на преподаване (вкл. ИКТ); 

• използване на нови методи на организация на учебния процес; 

• сътрудничество с браншови камари, предприятия и организации. 

• използване на нови начини на представяне и популяризиране на 

учебната дисциплина. 

Във ФСУ на ЛТУ повечето преподаватели ежегодно актуализират 

учебните програми и се усъвършенства учебната документация на 

специалността. От няколко години студентите се обучават и дистанционно в 

електронната платформа Blackboard (elearn.ltu.bg), включваща пълен набор от 

лекции, упражнения и тестове. Тя е особено подходяща както за студенти ОКС 

Магистър, така и за обучение на чуждестранните студенти във факултета, 

чиито брой нараства всяка година. 

Съществен принос в обучението на студентите има и провеждането на 

учебни практики в различни предприятия от горската промишленост през 

всеки семестър на курса на обучение, където се решават конкретни задачи и 

казуси, свързани с дейността на фирмите. Въпрки това, собствениците и 

мениджъри от индустрията заявяват, че обучаваните студенти не отговарят 

напълно на изискванията на пазара на труда. Този факт е породен от редица 

проблеми, обясняващи ниската реализация на студентите в него, сред  които  

непривлекателните условия на труд и ниското ниво на заплащане на труда. 

В момента, за популяризиране на специалност „Стопанско управление“,   

се разработва проект към ЛТУ, свързан с усъвършенстване на маркетинговата 

дейност на факултета. 

 

3.    Състояние на Горската промишленост в България 

Горската промишленост в България включва дървообработването и 

производството на мебели. Според КИД-2008, производствата в двата 

подсектора биват [12, 13]: 
• С 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и 

корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 

16.1 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 

16.10 Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал 

16.2 Производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за 

плетене 

16.21 Производство на фурнир и дървесни плочи 
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16.22 Производство на сглобени паркетни плочи 

16.23 Производство на дограма и други изделия от дървен материал за 

строителството 

16.24 Производство на опаковки от дървен материал 

16.29 Производство на други изделия от дървен материал; производство 

на изделия от корк, слама и материали за плетене 

 

• С 31  Производство на мебели 

31.0 Производство на мебели 

31.01 Производство на мебели за офиси и магазини 

31.02 Производство на кухненски мебели 

31.03 Производство на матраци и дюшеци 

31.09 Производство на други мебели 

 

 По данни на БКДМП, за периода 2008-2015 г. броят на предприятията в 

двата подсектора – Дървообработване и Производство на мебели от общо 4 

226 достигат  4074 бр., като най-голям брой има през 2008 г. Заетите в ДМП са 

съответно 47663 през 2008 г. и 36 682 през 2015 г. [11, 12]. 

През последните години приносът на горската промишленост в БВП на 

страната се увеличава и  през 2015 г. е 3,65% а добавената стойност – 0,14 % 

от тази на ЕС28. Преобладават МСП - 99 %, от които над 80 % са микро 

предприятия [12]. 

Сред основните проблеми на горската промишленост в България са [11]: 

• Ниската експортна готовност; 

• Проблеми със снабдяване със суровината; 

• Липса на квалифицирани кадри. 

През последните години ФСУ на ЛТУ развива и обогатява формите на 

взаимодействие с предприятията от горската промишленост. В рамките на 

проект за усъвършенстване на учебните програми в зависимост от 

потребностите на практика, с партньор Браншова камара на 

дървообработващата и мебелна промишленост, се проведоха посещения и 

семинари с представители на бизнеса, които доведоха до провеждане на 

практически занятия във водещи големи мебелни предприятия, назначаване на 

студенти на постоянна работа в камарата и предприятията, провеждане на 

обучения на представители на бизнеса от преподаватели от факултета. 

 

4.    Методики на наблюдение и анализ на взаимодействието „наука-

бизнес“ 

Представените методики, а и резултати от проведените проучвания имат 

за цел да покажат нагласите на бизнеса и на преподавателите за 

взаимодействие и повишаване на качеството на обучение. 

 

a. Методика за наблюдение на нагласите за сътрудничество на 

предприятията от горската промишленост в България 
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През 2015 г. в рамките на проект BG051PO001-3.1.07-0041 

„Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет 

„Стопанско управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на 

труда - EDUCOMP” се проведе проучване на изискванията на бизнеса към 

знанията, уменията и компетенциите на кадрите в сектора. Изследването 

обхваща работодатели от Дървообработване и Производство на мебели. 

Анкетирани са 68 собственици, директори, мениджъри и друг персонал, 

изпълняващ управленски функции.  Използваният метод на регистрация е 

пряко индивидуално анкетиране като респонденти  попълват анкетните карти 

[8]. 

 Една от групите въпроси е свързана със сътрудничеството между ЛТУ и 

практиката. Въпросите, свързани с различни форми  на взаимодействие са: 

• Стажантски програми; 

• Срещи със студенти и преподаватели; 

• Срещи с ръководството на ФСУ на ЛТУ; 

• Членство в комисии и работни групи; 

• Дни на отворените врати. 

 

b. Методика за наблюдение на мнението на преподаватели от Факултет 

Стопанско управление на Лесотехническия университет 

Успоредно с проучване на потребностите на практиката се проведе и 

проучване на мнението на преподавателите относно методи, форми на 

преподаване и взаимодействие с практиката. Анкетирани са 32 (40) 

преподаватели във ФСУ на ЛТУ. Проучени са формите на осъществяване на 

практическа подготовка на студентите и формите на взаимодействие на 

преподавателите и представителите на бизнеса, както и начините на 

въздействие на бизнеса за поддържане на актуално учебно съдържание. 

Въпросите, свързани с осъществяване на практическа подготовка са: 

• Решаване на казуси; 

• Разиграване на игрови ситуации; 

• Влизане в реални обекти и запознаване на място с решаваните задачи; 

• Реално участие в работата чрез практика и стаж; 

• Изнасяне на упражнения; 

• Привличане на хора от практиката като лектори/консултанти. 

Въпросите, свързани с  взаимодействие между преподаватели и 

представители на бизнеса са: 

• Следене на достижения на бизнеса чрез преса, контакти, срещи; 

• Срещи с работодатели и обсъждане на образователни въпроси; 

• Следене на специализирани издания и материали от/за 

работодатели. 

 

Въпросите, свързани с възможностите за съдействие на бизнеса върху 

учебното съдържание са: 
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• Проучване на мнения; 

• Периодични срещи и дискусии; 

• Интернет форуми; 

• Конференции и други специализирани събития. 

 

5.  Резултати от проучвания 

a. Резултати от проучване на предприятията от горската промишленост 

Представителите на бизнеса от горската промишленост изразяват почти 

всеобща готовност за наемане на работа на випускници на Факултет 

Стопанско управление на ЛТУ – 98,2%. Отрицателният отговор е обяснен с 

липсата на нужда от нов персонал.  

 Според анкетираните респонденти най-важното качество за успешна 

работа в сектора е отличното познаване на материалите, машините и 

технологиите (34,5%), желанието и възможностите за усвояване на нови 

знания (25,9%) и наличие на вече придобити знания и умения в сектора 

(23,3%). 

Мненията за състоянието на сътрудничеството между ЛТУ и бизнеса са 

концентрирани в средните нива на скалата. Лек превес имат оценките 

„задоволително“, които са дадени от 52,7% от анкетираните. Като ‚добро“ са 

го определили 45,5%. Много добро е само според 1,8% и никой не го е оценил 

като незадоволително. 

 
Табл. 1.  Оценка на сътрудничеството между ЛТУ и бизнеса 

 

Как оценявате сътрудничеството между висшето училище и 

практиката на настоящия етап? Общо 

Много добро Добро Задоволително Незадоволително 
 

1,8% 45,5% 52,7% 0% 100,0% 

 

Представителите на бизнеса изразяват най-голяма готовност да се включат 

в различни комисии и работни групи, да участват в срещи със студенти  и 

преподаватели, в срещи с ръководството на ФСУ. Не е голямо желанието за 

участие в стажантски програми (въпреки, че се изказва неудовлетвореност от 

практическата подготовка на завършващите). Още по-слаб е интересът към 

дни на отворените врати. 
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Табл. 2. Оценка на готовността на работодателите 

 да се ангажират с форми на сътрудничество с ЛТУ 

Форми на сътрудничество на бизнеса и ЛТУ 

(стойности от 0 до 1, където 1 е „бих 

участвал”, а 0 - „не бих участвал ”) 

Всички 

Членство в комисии и работни групи 0,71 

Срещи със студенти и преподаватели 0,62 

Срещи с ръководството на ФСУ на ЛТУ 0,51 

Стажантски програми 0,42 

Дни на отворените врати 0,27 

 

3.2. Резултати от проучване на преподавателите от Факултет Стопанско 

управление на Лесотехническия университет 

Практическата подготовка преподавателите осъществяват чрез 

провеждане на упражнения, като това се прави постоянно според 48,1% от 

анкетираните. Този резултат е обясним със спецификата на процеса на 

обучение във висшите училища, включваща повеждане на лекции и 

упражнения или семинарни занятия. 

От тях 43,3% смятат, че „постоянно“ трябва да има реално участие в 

работата чрез практика или стаж, решаване на казуси – 34,5%, на последно 

място разиграване на игрови ситуации – 26,7% и привличане на лектори от 

бизнеса и консултанти – 26,7%. Почти половината от преподавателите  (46,7%) 

считат, че „понякога“ трябва да се привличат лектори или консултанти от 

бизнеса. 

 
 Табл. 3. Форми за осъществяване на практическа подготовка в обучението, % 

 

Форми постоянно често понякога никога 

Провеждане на упражнения 48,1 29,6 18,5 3,7 

Реално участие в работата чрез 

практика и стаж 
43,3 20,0 33,3 3,3 

Решаване на казуси 34,5 41,4 20,7 3,4 

Влизане в реални обекти и 

запознаване на място с решаваните 

задачи 

 

30,0 

 

33,3 

 

30,3 

 

6,7 

Разиграване на игрови ситуации 26,7 36,7 33,3 3,3 

Привличане на хора от практиката 

като лектори/консултанти 
26,7 20,0 46,7 6,7 

 

Взаимоотношенията с бизнеса са предимно индиректни. Най-

разпространена практика сред преподавателите е да следят достиженията на 
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бизнаса чрез издания и материали – 63,3%. Следят постоянно достиженията на 

бизнеса чрез преса, медии и срещи 56,7% от преподавателите, а 40% - често. 

Наблюдава се, че интерактивното получаване на информация доминира, 

защото за потоянни и чести срещи с представители на бизнеса говорят доста 

по-малко преподаватели – съответно 16,7% и 46,6% от анкетираните. Има и 

преподаватели, които  не са посещавали  реални обекти и никога не са се 

срещали с работодатели – 6,7%. 

 
Табл. 4. Форми на взаимодействие между преподавателите и бизнеса, % 

 

Форми постоянно често понякога никога 

Следене на специализирани 

издания и материали от/за 

работодатели 

63,3 26,7 10,0 0 

Следене на достижения на бизнеса 

чрез преса, контакти, срещи 
56,7 40,0 3,3 0 

Срещи с работодатели и обсъждане 

на образователни въпроси 
16,7 46,6 30,0 6,7 

Нямам достъп до работодатели 5,9 41,2 52,9 0 

 

Като начин, по който работодателите могат да съдействат за поддържане 

на актуално учебно съдържание, най-често преподавателите посочват 

периодичните дискусии и срещи – 78,1% от анкетираните. Такъв потенциал 

виждат в провеждането на конференции и други събития 62,5%  от 

респондентите. За 53,1 % от тях възможност за това дават проучвания на 

мненията на работодателите. Използването на интернет форуми не намира 

много привърженици – 31,3%. 

 
Табл. 5.  Форми на съдействие на бизнеса за актуализиране  

на учебното съдържание,% 

 

Форми % 

Периодични срещи и дискусии 78,1 

• Конференции и други специализирани събития 62,5 

Проучване на мнения 53,1 

Интернет форуми 31,3 
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4.    Заключение   

Проведените двустранни проучвания относно сътрудничеството и 

взаимодействието „наука-бизнес“ между ФСУ на ЛТУ и предприятията от 

горската промишленост, позволяват да се направят следните обобщения и 

изводи: 

За представителите на бизнеса от горската промишленост в България 

основни изисквания и нагласи, свързани с ФСУ на ЛТУ, са: 

• Необходимост от отлично познаване, както на икономическите 

аспекти, така и на материалите, машините и технологиите от 

студентите; 

• Оценяват сътрудничеството си с ФСУ на ЛТУ като 

задоволително; 

• Най-големи нагласи се заявяват за участие в комисии и работни 

групи във факултета. 

•  

За преподавателите от ФСУ на ЛТУ водещи моменти за практическата 

подготовка на студентите и относно взаимодействието с бизнеса са: 

• Провеждане на упражнения;  

• Реално участие в работата чрез практика и стаж; 

• Периодично привличане на лектори от практиката; 

• Следене на специализирани издания и материали; 

• Периодични срещи и дискусии, конференции и други 

специализирани събития. 

 

Бъдещите съвместни инициативи на ФСУ и бизнеса трябва да бъдат 

насочени към: 

• активно двустранно популяризиране, особено чрез  предоставяне на 

информация за актуалните потребности на бизнеса;  

• продължаване на съвмеството участие в различни програми и 

проекти; 

• предоставяне на теми от представители на бизнеса за студентски 

разработки и дипломни работи; 

• засилване  участието на  представители на бизнеса в практическото 

обучение на студентите; 

• установяване на дългосрочно сътрудничество за провеждане на 

учебни практики и стажове;  

• регулярно провеждане на съвместни конференции, дискусии и 

работни срещи. 
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Abstract. Studies on the transformation of the social system in its entirety is a new field of 

research that contain within itself the development of the theory of transition from one 

dynamic equilibrium to another. In connection with the construction of the transition theory 

is adapted and adjoining methodology of research which attaches a combination of in-depth 

semi-structured interviews,participatory approach involving stakeholders, focus groups, an 

analysis of the different analytical levels of the social system- niches, regime, landscape. The 

final result of research based on the transition theory is shaping visions and scenario for 

sustainable development. The report presented three visions and one scenario for the rural 

area of Dolna Banya, Ihtiman and Kostenets in Bulgaria. 

Keywords: transition theory, sustainable development, visions, scenario. 

 

1. Въведение 

Обществото ни се сблъсква с редица настойчиви проблеми, чиито 

симптоми стават все по-видими. Тези проблеми са комплексни, защото са 

дълбоко вкоренени в нашите обществени структури. Те са трудни за 

управление, тъй като обхващат участници с разнопосочни интереси и е трудно 

да се разберат и интерпретират [1]. Примери за това са енергийния проблем и 

промяната на климата, разпространението на болести по животните и птиците 

и вредители по растенията, проблеми свързани с големи наводнения и другата 

крайност – наличие на дълги периоди на засушаване, бедност, безработица и 

редица други проблеми, които водят до нестабилност в обществата [ 2]. 

Oпределят тези настойчиви проблеми като проблеми на едно неустойчиво 

общество. Изследователите изхождат от тези проблеми и създават ново 

движение в науката, което определят като теория за трансформациите 

(Transition theory). 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 

mailto:malyakova@yahoo.com
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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. 

Гореизброените проблеми неизменно съществуват и в разглеждания от 

изследването район – общини Долна баня, Костенец и Ихтиман. За да се 

достигне до пълна картина на района и до визиите и сценария, първо е 

разгледано нивото на пейзажа на социалната система за района. Земеделието е 

един от стратегическите отрасли в българската икономика. Последният век не 

веднъж е доказвал важността на отрасъла както в национален, така и в световен 

мащаб. Винаги в историята на страната ни земеделието е било приоритетен 

отрасъл. В условията на зараждане на демокрацията и икономическият преход 

от планово към пазарно ориентирано стопанство, България започва да изостава 

и да губи позициите си в глобален аспект. Причините са много и комплексни. 

В момента, след изтичане на Програмата за развитие на селските райони 2007 

– 2013 г, започват да се наблюдават все повече положителни инициативи в 

селските райони на страната, които не са съсредоточени само в селското 

стопанство като фермерство, но и в по-дълбоки обществени такива, които 

развиват районите в посока устойчивост. След приемане на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 г., се откриват нови пътища за 

трансформиране цялостния облик на селските райони в България в периода 

2015- 2040(50) г. Позовавайки се на теорията на трансформациите, се стартира 

описание на нивото на „пейзажа”- как се е променял в последните 30 години, 

какви са дълбоко вкоренените възгледи, структури и практики, които трудно 

биха се поддали на промяна, освен ако са налични външни шокове, кризи, 

бедствия. Какъв е натискът на „пейзажа” върху нивото на режима. В това 

аналитично ниво, се  приема, че за избраните казуси е най–добре да се 

определят елементите на „пейзажа” спрямо степента им на промяна ( лесно 

податливи, трудно податливи – използвана скала с междинни деления). 

Елементите са подредени по схемата на лука (от външния кръг – към 

вътрешния). Представителите са:  Политически и икономически възгледи. 

Цели на ЕС. България в условията на ЕС; Политиките и механизмите, които 

налага общата селскостопанска политика на ЕС, целите, заложени в стратегия 

Европа2020, мерките по Програма за развитие на селските райони 2007-2013- 

възможностите и ограниченията, които предоставят; Други документи, които 

определят действията както на нивото на нишите, така и на нивото на режима, 

това са: Национален стратегически план за развитие на селските райони 2007-

2013; Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България 

2014-2020; Регионален план за развитие на Югозападен район 2007-2013-2020; 

Общинските планове за развитие 2007-2013-2020 на община Долна баня, 

община Костенец и община Ихтиман.Приема се,че гореизброените документи, 
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заедно с техните директиви, които позволяват или ограничават конкретни 

действия, са първата група основни фактори,стоящи на нивото на „пейзажа”, 

които имат значително влияние върху развитието на селските райони в 

България и върху цикъла на живота на всяка отделна инициатива на нивото на 

нишите.  Наречена е „политически възгледи”. Втората основна група фактори, 

които се намират на нивото на пейзажа, това е групата на „Природни 

дадености и климатични промени”. А третата – „Демографски проблеми”. 

Казусите, разгледани в изследването обхващат територията на три общини в 

България – община Долна баня, община Костенец и община Ихтиман.Втората 

група елементи от трудно податливото ниво на трансформация „пейзаж” 

обхваща характеристиката на района на изследване от гледна точка на площ, 

местоположение, релеф, климат, воден и горски ресурс, защитени територии, 

демографска характеристика на района. Режимът е представен от подрежимът 

на селското стопанаство и икономиката, социалната сфера, културно – 

историческите обекти, традициите, развитието на здравеопазването и спорта. 

Всяка община е разгледана отделно като информацията е максимално 

съкратена, а отчасти е представена в табличен вид. Изследвани са 15 

инициативи общо. В секция 2 са представени илюстрациите на трите визии, в 

секция 3-сценария за устойчиво развитие на района, а в секция 4 – конкретните 

препоръки за устойчиво развитие.  

 

2.  Визии – общини Долна баня, Костенец и Ихтиман 

Направени са 4 фокус групи – 3 в Долна баня и 1 в Костенец. Една от тях 

не генерира визия, но изтъкна кое е най-важно за обществото в момента – да 

се обедини. Тази фокус група не беше предвидена, но беше спонтанна и 

иницииирана от възрастното поколение в Долна баня. Също те изтъкнаха, че 

обществото е дезинформирано в тяхната община и това пречи на активните 

действия както при младите, така и при старите /около 15 човека/. 

Във втората фокус група участваха представители на инициативите от 

трите общини и генерираха Визия 1. /4 човека, като 1 представляваше 3 

инициативи/. 

В третата фокус група участваха представители на администрацията на 

община Долна баня, като те създадоха Визия 2 / 5 човека/. 

Визия 3 е създадена от представителите на администрацията на община 

Костенец /5 човека/. 

Въпреки уговорените 3 срещи  и приемането на поканите за провеждане на 

фокус група, от страна на администрацията в Ихтиман, не се яви техен 

представител. 

14. Визия 1: Мост между поколенията чрез добра, точна и навременна 

информация, честна търговия и нови културни центрове и малки предприятия! 

15. Визия 2: Върнати в района млади хора чрез развита инфраструктура и 

транспорт с много работа, забавление и без пустеещи земи ! 
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16. Визия 3: Пълни учебни заведения, работещи млади хора, запазена 

природна среда (реките-чисти; горите – гъсти), стабилна социална система, 

отличен достъп до административни услуги! 

Нагледно чрез визуализация изброените визии изглеждат по следния начин : 
17. ВИЗИЯ 1: Мост между поколенията чрез добра, точна и навременна 

информация, честна търговия и нови културни центрове и малки предприятия! 

18.  

19.  

 
 

ВИЗИЯ 2: Върнати в района млади хора чрез развита инфраструктура и 

транспорт с много работа, забавление и без пустеещи земи! 

 

 
ВИЗИЯ 3: Пълни учебни заведения, работещи млади хора, запазена природна 

среда ( реките-чисти; горите – гъсти ), стабилна социална система, отличен достъп 

до административни услуги! 
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3.  Сценарий за устойчиво развитие на района към 2040 година 

Спрямо трите визии, начертани в процеса на фокус групите, е изготвен един 

сценарий как да бъде постигнато устойчивото развитие на района в 

дългосрочен план (към 2040-та година). 

Сценарият е изготвен в шест стъпки, спрямо фигура 1:  

 
Фиг. 1. Сценарий за устойчиво развитие 

I. При първата стъпка се цели да бъдат заинтересовани актьорите в 

социалната система от необходимостта за трансформирането й. Повечето от 

описаните ниши оценяват спешността да се действа днес, за да може в 

последващия момент статуквото да бъде различно и по-удовлетворяващо. 
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Ангажирането на актьорите може да стане посредством: ►Обучения; 

►Онлайн платформи; ►Демонстрации; ►Семинари; ►Експерименти в нови 

арени за трансформации. 

II. Следващата стъпка, това е оформянето на групи съмишленици и 

поддържане на контакт с тях. 

Посредством: ►Официални съюзи (Сдружения; НПО; Клъстери;) 

►Неформални съюзи(Роднински;Приятелски;Съседски) ►Професионални 

мрежи (Виртуални; Реални.) 

III. След като вече активните оперативни агенти са се обединили под 

някаква форма стартира активното преодоляване на до сега съществуващите 

бариери. 

IV. Започва осъществяването на сложния път на трансформацията. Той 

може да бъде един от следните: 

-  Упълномощаване (Empowerment) – това се случва когато малко 

обединение от ниши придобива достатъчно сила и власт и става конкурентно 

за режима, който е  на власт. По време на този етап нишите могат да прераснат 

в ниши – режими.  

- Реконстелация (Reconstellation) – обединението е включено в 

дейността на режима чрез повлияването на социалната система отвън и е с 

достатъчно власт и може да бъде водеща алтернатива за правилното 

функциониране на режима.  

- Адаптация (Adaptation) – режимът отговаря на условията за промяна 

и приспособява функционирането си към трансформацията и посреща 

потребностите на системата. 

V. Постигане на Устойчивост с различна продължителност. 

VI. Последната стъпка е възникване на нови потребности, които на базата 

на вече усвоените уроци, актьорите или техните наследници могат да тръгнат 

в следващия етап на трансформация и цикълът се започва отначало. 

4.  Препоръки за осъществяване на визиите и сценария 

За да бъдат постигнати тези 6 основни момента са необходими малки 

постепенно нарастващи стъпки. Информацията е извлечена от сформираните 

фокус групи в изследването и проведените дълбочинни интервюта с 

участниците в него. Представени са в списъци, които съдържат определени 

препоръки за стъпки в изготвянето на програми, спрямо различните нива на 

изследваната система – ниши, режим и комбинация от тях – кой би следвало 

да поеме инициативата, организацията и отговорността, разделени в пет 

секции – икономическа, социална, екологична, институционална и 

технологична.  
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Активности с отговорни актьори – представителите на нивото на 

нишите: 

Икономически: споделена икономика, къса верига на доставки, 

доброволни потребителски кооперативи, доброволни кооперативи на 

производители, увеличаване произведена селскостопанска продукция, био 

гориво от биологични хранителни отпадъци, инициативи:Традиционни 

продукти - Марка на традицията, собствени инвестиции; реинвестиране; 

промоция.  

Социални: създаване на общества по интереси, инициатива"Театър на бар 

стола", инициатива"Пътуващи автори", инициатива"Пътуващи лекари", 

снимкови изложби "Уловете доброто във вашето селище", популяризиране 

културно-историческото наследство, занимания "В градината", споделена 

градина, споделен транспорт. 

Екологични: намаляване замърсяването на почвата, популяризиране 

земеделието в ЗВПС, опазване и популяризиране на защитените територии, 

намаляване химическите пестициди, използване на стари и иновационни 

добри практики, органично и биологично земеделие, оформяне на граждански 

групи с еко насоченост, редуциране потреблението на вода в домакинствата, 

рециклиране, повторно използване. 

Институционални: обучения; устойчиви упражнениея, засилено 

глобално партньорство, курсове за опазване на околната среда, съюзи, мрежи, 

платформи, работилнички, фестивали, походи. 

Технологични: интернет свързаност, онлайн обучения, онлайн маркетинг, 

информационни сайтове на производители, зелена енергия, съвременно 

напояване, виртуални платформи за трансфер на знания, рециклиране,  

повторно използване 

Активности с отговорни актьори – представителите на нивото на 

режима: 

Икономически:  
- намаляване корупцията чрез ангажиране на всички актьори в 

програмата, съсредоточаване върху енергийната ефективност, 

редуциране, рециклиране, повторно използване, намаляване вноса на 

чужди крайни продукти, подпомагане на местните селскостопански 

производства, стимулиране на фамилните бизнеси, подобряване 

пътна, социална инфраструкту-ра, ВиК. 

Социални:  
- организиране на семинари "Добри практики в селското стопанаство 

по света и у нас", семинар "Добри практики в алтернативния туризъм", 

работни срещи "Как искаме да изглежда района след 35 год.", 

мероприятия"Във фермата", концерти, фестивали, конкурси"Млад 

инициатор"; "Млад администратор", "Млад фермер", "Млад 

преработвател", Денонощен спешен център. 
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Екологични:  
- постоянни пасища и чисти реки, трансфер на знания и умения за 

устойчивостта, обучение в училищата"Устойчивост на място", 

устойчиво урбанизиране на територии, залесяване и превенция на 

горите, зелена енергия, депо за отпадъци 

Институционални:  
- общински съд, брой разкрити престъпления;възраст на 

извършителите, от централизирана към децентрализирана власт, 

електронни услуги, виртуални информационни платформи, засилено 

глобално партньорство, подпомагане на малкия и среден бизнес, 

Център за устойчиви трансформации 

Технологични:  
- изграждане пречиствателни станции, изграждане инфраструктура, 

информационни сайтове, съоръжения за зелена енергия, улично 

осветление, изграждане инфраструктура за информационен канал, 

изграждане ски лифт и спа център. 

Активности с отговорни актьори – представителите на нивото на 

нишите и на режима заедно: 

Икономически:  
- малки цехове за опаковка и преработка, диверсификация на 

дейностите в селското стопанство, преосмисляне на туризма в 

устойчива посока, създаване на традиционна марка на района, 

засилено междусекторно партньорство, Център за устойчиви 

трансформации 

Социални:  
- изграждане на взаимоотношения с медии и научни звена, създаване на 

инициативна гражданска група"Помощ в гората", "С книга на полето", 

гостуващи лекари и превантивни срещи лекар-общество, безмоторни 

рикши, велоалеи,колела, информационен местен радио канал 

Екологични:  
- редуциране потреблението на вода в домакинствата, генериране на 

зелена енергия, рециклиране и повторно използване, популяризиране 

исторически местности и защитени територии, археологически 

разкопки с цел алтернативен устойчив туризъм, депо за отпадъци 

Институционални:  
- нови НПО; активни НПО, сдружения, клъстери, мрежи, по-добро 

финансиране на граждански организации, институционална подкрепа 

на граждански организации, мрежи и съюзи, поощряване на младежки 

организации и центрове за иновационни идеи, марка на традицията и 

местната кулинария,професионални центрове за подобряване на 

квалификацията на местно ниво. 

Технологични:  
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- изграждане на съоръжения за зелена енергия, изграждане на 

платформи за трансфер на знания, предоставяне на електронни 

услуги, изграждане и разработване на ски лифт и спа център, 

виртуален информационен радио канал, разработване на програма за 

действие в посока устойчивост. 

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.  

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 ноебходимо, чрез 

мониторинг и оценяване на процеса на мениджмънт на трансформациите, 

след което цикълът започва отново. 

 

5.  Заключение 

Концепциите в теорията на трансформациите и мениджмънта на 

трансформациите могат да бъдат приложени на практика както на микро ниво 

– в отделна фирма, когато предствители на нивото на нишите са отделните 

служители, а режима – това са ръководителите и мениджърите на фирмата, 

така и на ниво регионална и национална организация в икономическата 

система.  

Тази теория е необходимо да се изучава и прилага на практика поради 

няколко причини – първата и най – важната е, че има взаимодействие между 

всички нива на изучаваната система – икономическа или социална- микро, 

мезо и макро.   
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Когато на нивото на нишите се появи някаква инициатива, тя може  да бъде 

овластена, да прерасне в ниша – режим, да бъде значителна за формирането на 

новата визия за постигането на по-добър баланс, който да доведе до по – 

устойчиво развитие на изучаваната система. 

Системата може да бъде и отделен отрасъл от националната икономика, 

например селското стопанство в националната икономика, където 

представители на нишите са отделните земеделски стопани, които да породят 

трансформация, независимо дали тя е успешна или не, в целия отрасъл, а от 

там да последват промени и в националните политики по отношение на 

цялостното развитие на сектора. 

Изхождайки от проучената литература и направеното изследване, може да 

се заключи, че именно този процес на взаимодействие между различните звена 

на изучаваната система, поемането на инициатива и въвеждането на иновация, 

експериментирането и управлението на посоката, в която ще се променя 

системата е интересен да бъде прилаган и приеман като едно 

предизвикателство, което да спомогне за решаването на неустойчивите 

промени в днешното общество. Мениджмънта на трансформациите е този нов 

подход, който може да повлияе върху устойчивото развитие, от икономическа, 

социална и екологична гледна точка. 
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Abstract. Transitions shall be understood as a specific type of social change, which is 

characterized by non-linearity term  (comprises at least one generation) and there is a 

structural change. In the process of transition from one social system to another dynamic 

equilibrium, the dominant way to satisfy social needs fundamental change (eg the need for 

energy, health, mobility, providing housing or production of agriculture). These fundamental 

changes in society are interrelated changes in behavior, technology, environmental rules and 

regulations, financial systems and understanding. For the first time the concept of transition 

is defined as a structural social change, which is the result of co-evolution of economy, 

culture, technology, ecology and institutions of different scale levels - micro - meso and – 

macro. 

Keywords: Transition theory, transition management, sustainability.   

 

1.   Въведение 

В съвременната литература се дефинира като фундаментална промяна в 

структурата, културата и практиката, като структурата обхваща: физическите 

структури (инфраструктура, технологии, ресурси, материали), 

институционални структури (правилници, наредби, властови структури, 

участници, организации) и икономически структури (пазар, финансиране, 

потребление, производство). Промените в структурата включват промени в 

това как участниците  организират нещата, които извършват, било то 

физически, институционално или икономически. Културата обхваща: 

спомени, норми и ценности, които заедно формират перспективата, от която 

участниците мислят и действат. Промените в културата включват промени в 

мисленето, умствените модели и възприятия, промяна в ценностната система 

и морала. Практиката обхваща: съвкупността от дейности (рутина, поведение, 

начин на работа и изпълнението на задачите). Промените в практиката 

обхващат промените в това, какво всъщност правят участниците, как те 

работят или тяхното поведение.  

mailto:malyakova@yahoo.com
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Теорията за трансформациите в социалните системи се разделя на две под 

нива – движещи сили на трансформация (Transition Dynamics), насочени към 

развитие на знанията за динамиката на процесите на преходите, включващи 

минали, настоящи и бъдещи преходи, и мениджмънт на тази трансформация ( 

Transition Management) , насочен към развитие на фундаменталните и 

практически знания, които да бъдат използвани за повлияване  и водене на 

преходите в посока устойчивост. И двете полета се характеризират с 

разработването и развитието на мулти - и интердисциплинарни знания с 

участието на изследователи с опит в историята, политическите науки, 

обществената администрация, иновационните изследвания, науката за 

околната среда, природните науки, компютърното моделиране, социологията, 

икономиката и др. Мениджмънта на трансформациите се характеризира и с 

трансдисциплинарност, която предопределя и включването на участници от  

обществените структури, които не са изследователи от различни области. В 

секция 2 са разгледани накратко движещите сили на трансформациите, в 

секция 3 - мениджмънта на трансформациите, а в секция 4 - подходите, които 

мениджмънта на трансформациите използва за разрешаване на неустойчивите 

проблеми, включвайки широк спектър от участници. 

 

2.    Движещи сили на трансформация 

Има три основни концепции за движещите сили на трансформацията – 

много позиционна перспектива, многофазова концепция и многопосочна 

концепция. Много позиционната перспектива може да бъде прилагана като 

аналитичен инструмент за разделяне на социалната система на три нива или 

„гнезда от съвкупности”. Всяко ниво е закрепено в по-горното, което от своя 

страна е по– трудно податливо на промяна и там промените са по– плавни. 

Трансформацията е резултат от нелинейното взаимодействие между тези три 

нива. Социалната система може да се раздели на три под – системи, които в 

съвременната литература са разгледани като констелации – ниша, (ниша – 

режим), режим и „пейзаж” (макро средата на социалната система, която може 

да бъде повлияна трудно и да бъде променена само при външен шок или криза. 

В днешни времена света преживява икономическа, демографска, здравна 

криза, война. Нестабилността на това ниво от системата води до появата на 

редица малки и средни инициативи, които се опитват да предложат 

алтернативни методи за решаване на глобални въпроси като – изхранване на 

населението с чиста продукция, справяне с безработицата и оставяне на 

положителен отпечатък върху екосистемите.   
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Фиг. 1. Mногопозиционна перспектива 

Многофазовата концепция се използва за да опише динамиките на 

трансформацията във времето, които биват бързи и бавни и могат да се 

определят  чрез редуващите се фази, през които преминава всяка 

трансформация.Първата фаза е тази преди развитието на промяна – 

състоянието, при което няма видима промяна в динамичното равновесие . 

Втората фаза е точката „take – off “, от която започва промяната на системата. 

Третата фаза е ускорителната, където се наблюдават видими структурни 

промени, които се изразяват в натрупване на социално – културни, 

икономически, екологични и институциионални промени, които реагират една 

с друга. В тази фаза са налични колективни познавателни процеси, 

разпространяващи се и укрепващи процеси.Четвъртата фаза е когато скоростта 

на социалните промени намалява и е постигнато ново динамично равновесие. 

Графично се изразява по следния начин: 

 

Графика 1. Многофазова концепция 

 

Многопосочната концепция е най – съвременната, която е проучена от 

различни перспективи. Според De Haan & Rotmans за да се разберат 
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динамиките на трансформациите се разработват три ключови концепции, 

които са : условия, допринасящи да се случи трансформация; примери за 

настъпила трансформация;пътища за трансформация. [1]. Теоритизирани са 

три пътя на трансформацията: 

1. Упълномощаване (Empowerment) – това се случва когато малко обединение 

от ниши придобива достатъчно сила и власт и става конкурентно за режима, 

който е  на власт. По време на този етап нишите могат да прераснат в ниши – 

режими.  

2. Реконстелация (Reconstellation) – обединението е включено в дейността на 

режима чрез повлияването на социалната система отвън и е с достатъчно власт 

и може да бъде водеща алтернатива за правилното функциониране на режима.  

3. Адаптация (Adaptation) – режимът отговаря на условията за промяна и 

приспособява функционирането си към трансформацията и посреща 

потребностите на системата. 

Втората част на теорията на трансформациите е мениджмънта на прехода от 

едно динамично състояние в друго, която има водеща  роля в цикъла на живот 

на една инициатива. 

 

3.   Мениджмънт на социално-технологичните трансформаци, водещи до 

устойчивост  

  Мениджмънта на трансформациите изхожда от това, че трансформациите 

не могат да бъдат абсолютно контролирани, но може да бъде повлияно на 

социалните проблеми чрез класическо управление, но поставяйки акцент 

върху организацията на изследване и обучение в дългосрочен период. Приема 

се, че обикновено се говори за период от 30 – 40 години, обхващащ едно 

поколение. Мениджмънтът на трансформациите не дава решение, но е 

изследователски и планово ориентиран  [2]. 

    Мениджмънтът на трансформациите произхожда от две теории – на 

комплексните системи и на новите форми на управление. Комплексната 

теория за системите продължава и обогатява общата теория за системите. 

Първоначалният фокус е върху комплексността на системите и това, че те се 

адаптират. Тези системи притежават следните характеристики:  

-   това са отворени системи, които взаимодействат с това, което ги 

обгражда ( с обкръжаващата ги среда или „ пейзаж „ както бе споменато по –

горе); 

- съдържат компоненти, които са свързани помежду си чрез 

взаимодействието си; 

- съдържат позитивни и негативни обратни връзки, които респективно 

увеличават или намаляват влиянието върху това как системата ще отговори; 

- поведението им е строго нелинейно, те са включени в режима и 

съдържат различни нива от съвкупности; 

- има изникване на нещо спонтанно, внезапно като резултат от 

взаимодействието между компонентите; 
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- имат различни предпочитани състояния, в които посоката на 

системата може да се променя в нейно собствено съответствие; 

- системата е способна да реагира на промените в нейната околна среда 

и да се коригира [3]. 

Изводът е, че комплексните адаптиращи се системи притежават няколко 

ключови характеристики – съвместна еволюция, внезапна поява на нещо ново, 

което да развие системата и лична огранизация.  

Съвместната еволюция показва, че това е комплексна адаптираща се 

система, която се развива съвместно със заобикалящата я среда, където и 

конкуренцията и кооперирането имат място. Внезапната поява е спонтанното 

развитие на компонентите вътре в системата, а личната организация допринася 

за възможността да се разработи нова структура на системата като резултат от 

вътрешното й устройство, а не като резултат на външен мениджмънт . 

Комплексните адаптиращи се системи се намират в стабилно състояние на 

динамично равновесие,където има очевидна малка промяна , но при по-

задълбочено изследване се откриват постоянни малки изменения ( вариация и 

селекция) в структурата на системата. Те се развиват в посоката на 

устойчивостта, спрямо която се оформя доминиращия режим. Тази 

фундаментална конфигурация на системата има относително стабилна 

структура и ред : съществува динамично равновесие. 

За известен период от време състоянието на равновесие дава преимущества 

на системата: могат да бъдат достигнати специфични обекти, задачите могат 

да бъдат проследявани и изпълнявани, може да нараства постоянството. Тези 

периоди на равновесие се отнасят за сравнително дълъг период от време, след 

което системата нарушава синхронизацията си. За този процес допринасят 

външните и вътрешните фактори. Оформя се нова вътрешна структура, която 

застрашава и може евентуално да разруши съществуващата дълбока 

структура. От друга страна могат да се случат неочаквани външни промени 

като изненади, но също се случват и градивни развития като специфична 

политика или развитие на пазар. Тези вътрешни и външни промени създават 

климата за структурна и радикална промяна, но не са същинската причина за 

нея. 

Промяната в нейната същност може да бъде причинена от малко ядро 

участници , които имат възможност да подкопават съществуващите дълбоки 

структури, а в края постепенно да ги разрушат. Тогава системата се намира в 

критична точка – пресечната точка на две движещи сили – което води до 

нестабилност и хаос. Системата се реорганизира, създава нов режим с 

подновена структура и се развива в посоката на ново динамично равновесие 

по пътя си към ново динамично равновесие и цикъла започва отново с по-

висока степен на комплексност.  

Другият вариант е системата да не успее да реагира адекватно на 

радикалните външни и вътрешни промени, да не успее да се поднови-тогава тя 

следва не оптимален път и загива. По този начин относително дълги периоди 
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на равновесие, ред и стабилност се редуват с относително кратки периоди на 

нестабилност и хаос. Процесът на трансформация не се характеризира със 

стабилност и постепенно развитие, а периодите са относително драстични, 

неочаквани и радикални, познати също като „ точково равновесие„. 

Еволюционната икономика е полезно приложение на комплексната теория 

когато се анализира сложността на случая на трансформация, в частност 

когато се описват процесите  й  на микро ниво .  

Динамиките на трансформациите на социалните системи са фактически частен 

случай на тези комплексни системни динамики.[4] При трансформациите 

комплексните адаптивни системи успешно се приспособяват към променените 

вътрешни и външни обстоятелства и по този начин системата се оформя с по-

висока степен на организация и комплексност.  В социалните системи малка 

група от новонавлизащи в системата могат да изградят ниша – режим, която е 

в състояние да разруши режима на власт и да установи нов режим. Режимът е 

съвкупност от три елемента:  от структура ( институционална), култура ( 

преобладаваща перспектива) и практика ( правила, рутини и навици). 

Новопостъпващите все още не са моделирани от съществуващото равновесие 

и затова е възможно внезапно да го разрушат, но за да се случи това,  те трябва 

да бъдат предпазвани и поставени в защитено място, което се нарича арена. 

Пътят на трансформацията води до промяна от доминиращия режим към нов 

режим с нова структура, култура и практики, които се приспособяват по-добре 

към изискванията на заобикалящата ги среда. Това е повече очакване 

отколкото правило : в повечето от случаите системата има пропуски някъде, 

следва неоптимален път, подкопава се, рухва и умира.  ( Brugge, R. et al, 2005). 

Това не е изненадващо, защото случая на трансформация обхваща иновативен 

процес с важно значение и трайни последици, придружен с рискове . 

Мениджмънтът в контекста на комплексната теория означава повлияването 

на процеса на промяна на комплексната адаптираща се система от едно 

състояние в друго. Той още се определя като процес на приспособяване докато 

структурата и системата се променят.  

Цикълът на мениджмънта на трансформациите структурира инструментите 

му в четири активни групи: 

- структуриране на проблема във въпрос, утвърждавайки арена за 

трансформациите и създаването на визия; 

- разработване на коалиции и създаване на програми за  извършване на 

трансформации (облик на трансформациите и съответните пътища за 

трансформации); 

- утвърждаване и осъществяване на експерименти и мобилизиране на 

резултатите от трансформациите в мрежи; 

- мониторинг, оценка и обучение, вследствие на експериментите; 

Графично се изобразява на фигура 2 - Цикъл на мениджмънта на 

трансформациите [3]. 
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Фиг. 2. Цикъл на мениджмънта на трансформациите 

 

4.   Някои от подходите на мениджмънта на трансформациите 

Трансдисциплинарността е несъвместима с принизяването на Човека до 

формална структура и на действителността само до едно ниво и до една 

единствена логика. Трансдисциплинарността предлага нова представа за 

Природата, като създава отделни науки за онова, което се пресича с тях и ги 

надхвърля; Трансдисциплинарността поставя човека във Вселената. Тя 

постулира, че икономиката трябва да е в услуга на човека. Тя води диалог с 

всички хуманни, но не и тоталитарни идеологии.Трансдисциплинарността 

представлява опит да се интегрира към познанието всичко онова, което е било 

взето под внимание от отделните науки, за да постави човека в центъра на това 

изследване. Реалността можем да си представим като сложна мрежа от 

еволюиращи, отворени системи. В резултат на тяхното взаимодействие 

настъпват научни, технологични, икономически, демографски, ценностни, 

битови и др. промени, които трябва да се вземат под внимание, когато се 

опитваме да изготвим някаква картина на тази реалност. От тази перспектива 

всички нива на тази реалност, човешко съзнание, икономика, социум и 

природа еволюират взаимодействайки си. Промените във всяка една намират 

все по-бърз отзвук в останалите. 

PAR (Participatory Action Research), качественият метод, който изцяло 

съответства на описанието на методологията в обзора се отличава от 

конвенционалните изследвания по три признака . На първо място,  се фокусира 

върху научните изследвания , чиято цел е да се даде възможност за действие. 

Действието се постига чрез отразяващ цикъл, при който участниците се 

събират и анализират данни, като след това се определя какви действия трябва 

да последват. Полученото действие след това продължава да бъде  изследвано 

в един повтарящ се цикъл, отразяващ съхранението на събраните данни, 

размисъл и действие. На второ място, PAR обръща особено внимание на 
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властовите отношения , като защитава  правото те да бъдат съзнателно 

разпределени между изследователя и обекта на изследване. Така се размива 

границата между тях. Изследваните обекти престават да бъдат предмети и 

стават  партньори в целия процес на изследване. 

Фигура 3 показва нагледно как изглежда подходът: 

 

 

 
Фиг. 3. Подход, с участието на множество страни 

Друг използван инструмент при мениджмънта на трансформациите е 

дълбочинното полу- структурирано интервю.То се използва в социологията и 

маркетинга и е качествен метод за изследване. Качествените методи 

обикновено са по-гъвкави, те позволяват по-голяма спонтанност и адаптиране 

на взаимодействието между изследователя и участника на проучването. Стоян 

Михайлов,1975 в книгата си „Емпиричното социологическо изследване” 

подробно изяснява положителните и отрицателни характеристики на метода 

[5]. Едно от предимствата на качествените методи в емпиричното 

социологическо изследване е, че използват отворени въпроси, което дава 

възможност на участниците да реагират на “собствените” си думи, вместо да 

се принуждават да избират от фиксирани отговори. Изследователят слуша 

внимателно това, което респондентите казват, ангажира се с тях в съответствие 

на техните индивидуални личностни стилове. Силата на качествените методи 

на емпиричното социологическо изследване е способността им да предоставят 

комплексни текстови описания на това как хората имат усещане за даден 

изследван въпрос. 

Фокус групата е още един вариант на метод, който се използва от 

мениджмънта на трансформациите. Фокус групата е внимателно подготвена 
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дискусия, целта на която е да се оформят гледища върху определена област на 

интерес в някоя незасегната от общественото внимание среда [6]. Фокус 

групите  се състоят от 5 до 15 човека и се ръководят от фасилитатор. На тази 

дискусия трябва се пораждат идеи и решения за планиране, изследване и  

оценка на общността, подобряване на продукт или услуга.  

За формирането на фокус групите е необходимо да се даде отговор от 

изследователя на множесто въпроси, които са от значение за успешната фокус 

група. Фокус групата е форма, в която е възможно изслушването на всички 

страни по даден въпрос и всимането на конструктивно решение.   

Методът на използване на казуси също е част от методите, които 

мениджмънта на трансформациите използва. Казусът ни връща към 

разбирането на сложния въпрос или предмет и може да удължи опита или да   

добави ново съдържание на това, което вече е известно от  предишни 

изследвания.  Казусите подчертават подробно контекстуалния анализ на 

ограничен брой събития или условия, и техните взаимоотношения. 

Изследователите са използвали казуса като метод  за проучване на 

многогодишни изследвания в различни дисциплини. Социолозите, по-

специално, са направили широкото използване на този качествен метод  за 

изследване, за да проучат съвременни ситуации от реалния живот и да 

осигурят основата за прилагането на идеи. Изследователят Robert K. Yin 

определя казуса като емпирично изследване, в което се изследва съвременен 

феномен в контекста на реалния живот; когато границите между явлението и 

контекста  не са очевидни  и се използват множество източници на данни  [7]. 

Отличителният момент при мениджмънта на трансформациите е генерирането 

на визии и сценарий за устойчиво развитие на сътрудничество, на район, на 

ниво фирма, национално или глобално равнище. 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 

4, по Wiek A, 2006 [8]. 

 

 
Фиг. 4. Рамка на функционалните сценарии 
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5.    Заключение 

В светлината на днешните тенденции на икономическа и социална 

нестабилност има сигнали за налични трансформации. Във връзка с 

комплексността на теорията за трансформациите и нейната 

трансдисциплинарност и участие на множество актьори е необходим 

специален вид подкрепа, а именно мениджмънт на трансформациите, който е 

развит във връзка с организационните качества и умения на социалните 

системи. Изучаването на бъдещето и в частност конструирането на сценарии е 

тясно свързано с мениджмънта на трансформациите, поради сложността на 

социалните системи. Има критика, която е отправена към сценариите, но тя е 

разбираема, тъй като те се възприемат като инструмент за решаване на 

проблеми, настъпили в настоящето, отнесени в бъдещето. 
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Abstract. The aim of the study is to show the possibilities of monitoring the implementation 

of forestry activities through photogrammetric and remote sensing tools and geographical 

information systems (GIS). An advanced technology was proposed to solve real problems and 

issues of control activities in forest areas in the South-East State Forestry Enterprise – Sliven 

(Bulgaria) through mobile GIS applications. The technological approach has been piloted in 

order to identify violations and reduce the size of the damages resulting from illegal logging, 

unlawful practices and gain, and embezzlement of state forest resources.  

Keywords: mobile GIS, forestry, illegal logging, forest protection. 

 

1.    Въведение 

Горите на България осигуряват среда за живот, опазване на 

биоразнообразието, задоволяване на потребностите на обществото от горски 

суровини. Борбата с незаконните действия в горските територии и 

осъществяването на ефективен контрол на стопанската дейност осигуряват 

успешното и устойчиво развитие на горския сектор у нас.  

В последните години гражданското общество е все по-чувствително по 

отношение на лесовъдските дейности в българските гори и установените 

закононарушения в тях. По-широкото въвеждане на високотехнологични 

мобилни софтуерни приложения за ГИС при стопанисването и контрола на 

дейностите в горското стопанство ще предизвика промяна и връщане на 

общественото доверие към работата на българските лесовъди. Един такъв 

технологичен подход допринася за повече обективизъм и обоснованост в 

контролните действия на горските структури, както и по-висока степен на 

информираност и прозрачност за широк кръг от потребители, ползващи 

информация за горските територии.  

Целта на разработката е изследване и компютърен анализ на изпълнението 

на горскостопанските дейности в югоизточно държавно горско предприятие 

mailto:m_asenova@abv.bg
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(ЮИДП) – Сливен чрез мобилни ГИС решения. С това се постига по-високо 

технологично ниво на използване и анализ на пространствените данни за 

горите. Чрез средствата на ГИС се повишава ефективността на контрола и 

опазването горските територии и се намалява обемът и стойността на щетите 

за държавата.  

 

2.    Състояние на контролната дейност в горския сектор у нас 
В Закона за горите от 2011 г. стопанската и контролната дейност в горския 

сектор се разделят [1]. Стопанската дейност се извършва от шест държавните 

горски предприятия (ДГП) и 161 териториални поделения – държавни горски 

стопанства (ДГС) и държавни ловни стопанства (ДЛС). Контролът и 

опазването на горските територии се осъществяват от Изпълнителната агенция 

по горите (ИАГ) към Министерство на храните (МЗХ) и 16 Регионални 

дирекции по горите (РДГ). 

ИАГ и нейните структури контролират прилагането на законите по 

отношение на всички дейности в горските територии [2], също така и 

съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни 

горски продукти. Тези структури предотвратяват закононарушенията в 

горските територии чрез спиране на незаконните дейности и даване на 

съответните разпореждания и предписания. Контролните дейности се базират 

на постоянни, периодични и тематични проверки, както и на проверки по 

сигнали. При констатиране на административни нарушения се съставят 

констативни протоколи и актове за установяването им. Уведомяват се 

органите на досъдебното производство и се дават предписания за отстраняване 

на пропуските при изпълнение на лесовъдските дейности и дейностите по 

опазване на горските територии [3].  

През 2016 г. в България са установени около 22000 нарушения в горските 

територии, като най-много са констатирани в РДГ Ловеч, Бургас, Варна и 

София [4]. От общо 16864 съставени акта, по Закона за горите са 15550 акта, 

по Закона за лова и опазване на дивеча - 799, по Закона за рибарството и 

аквакултурите - 166, по Закона за лечебните растения - 22 и 327 - по други 

закони (фиг. 1). През 2016 г. общо с актове и констативни протоколи е 

установена незаконно отсечена дървесина в размер на 26182 плътни m3 

(фиг. 1). Продължава констатирането на голям дял системни извършители на 

нарушения. От регистрираните 14276 акта са издадени 10881 наказателни 

постановления, като 7265 от тях са влезли в сила. Наложените са наказателни 

постановления с парични санкции и глоби, възлизащи общо на сума около 2 

млн. лева, но с много ниска събираемост - 16,33 % [4]. 

С въведените промени по издаването на електронни позволителни за сеч 

и превозни билети чрез интернет-базираната информационна система на ИАГ 

(SYSTEM.IAG) отчетността и прозрачността при издаването на тези 

документи се подобри значително [5].  
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Фиг. 1. Разпределение по години на актовете за констатираните нарушения и 

незаконно отсечената дървесина за периода от 2012 г. до 2016 г. 

 

Понастоящем превозният билет за експедиция на дървесина, добита от 

горски територии независимо от тяхната собственост, се издава чрез 

специализираната система за електронни превозни билети (PB.IAG.BG). 

Контролът и проследяването на товарните средства, превозващи дървесина, 

става чрез GPS. Осъществено е обвързване на системите за издаване на 

позволителни за сеч, превозни билети от временен склад, електронен дневник 

и превозни билети за преработка на дървесина. През 2017 г. ще бъде внедрен 

нов софтуер за водене на актовите преписки и статистика за движението на 

преписките и актовете, съставени от служители на РДГ, ДГС и ДЛС; лесовъди, 

практикуващи частна практика; специалисти по стопанисване и опазване на 

горски територии, общинска собственост; МВР и други органи. 

Въпреки тези подобрения основният проблем си остава, а именно – 

трудността в идентифицирането и оценката на обектите, в които се провеждат 

различните горскостопански дейности. Точната локализация на горските 

обекти е основното условие за успешна проверка на законността на 

извършваните мероприятия в горските територии и дейностите в тях. 

Мобилните решения на ГИС са естествено разширяване и пренасяне на 

ГИС технологиите от канцеларията на терена. Те осигуряват на 

специалистите-лесовъди опции в среда на ГИС за директно измерване, 

събиране, съхраняване, обновяване, манипулиране, анализиране и 

визуализация на информация за обектите от терена [6]. Това дава възможност 

на специалистите и контролните органи още на терена да добавят нови данни 

в реално време в тяхната съществуваща база данни чрез различни ГИС 

приложения. Процесите на проверка, контрол и вземане на решения се 

осъществяват чрез актуални и точни пространствени данни, обработвани чрез 

мобилни устройства с ГИС софтуер. При този ГИС-базиран подход в 

контролната дейност се постига бързина, точност и се спестяват време, 

разходи и усилия на експертите при установяване на закононарушенията. 
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3.    Получаване на данни, необходими за контролните дейности чрез ГИС, 

фотограметрични и дистанционни методи 
Компютърно подпомогнатата интерпретация на спътникови изображения 

се извършва по технология, основаващя се на специализирани и мобилни 

софтуерни приложения за ГИС. Извличането на данни за различни горски 

обекти и горскостопанските дейности става посредством визуално 

наблюдение, дигитализация директно по спътникови и ортоизображения и 

анализ на растерни, векторни и атрибутни данни в обща база данни на ГИС.  

Използваните в горското стопанство софтуерни продукти и ГИС 

платформи позволяват едновременна визуализация на растерни и векторни 

данни; редактиране на геометрията на обектите, стойностите на атрибутите и 

връзките между тях; подобряване на качествата на изображенията и тяхното 

георефериране; поддръжка на различни файлови формати; справки и заявки 

към съществуващи бази данни. Работата с разновременни изображения е 

особено полезна при разпознаване на сезонните от актуалните промени на 

горските обекти по спецификата на отражателните характеристики на 

различните типове земно покритие, горската растителност и други обекти в 

горските територии [7]. При дешифрирането им се избират изображения, 

отразяващи най-актуалните промени, както и изображения от различни сезони 

и години за проследяване на промените, за установяване на извършените в тях 

дейности и локализиране на нарушенията. Освен това се ползват редица 

допълнителни продукти като цифрови горскостопански планове и планове за 

земеразделяне; топографски и кадастрални карти в цифров вид и др. При 

работа с мобилни ГИС приложения в процеса на интерпретация на 

изображенията се добавят и самите теренни измервания. Така се съпоставят 

текущото и предишното положение и се прави оценка на настъпилите промени 

в границите и състоянието на горските насаждения, необходимо при 

контролните дейности. 

Промените в различните обекти при контрола на горскостопанските 

дейности се откриват и картират чрез модулите на ГИС по координати, 

записват се в нови цифрови слоеве, след което се определят размери, площи и 

други параметри и числени данни. Откриването на промените в горските 

масиви като процес на сравнение и анализ на векторните, растерните и 

атрибутните данни в ГИС изцяло зависи от уменията и знанията на 

интерпретатора в областта на горското стопанство. Приемането на правилни 

решения се определя от доброто познаване на законите за управление и 

стопанисване на горските територии, както и закономерностите и динамиката 

в развитието на горите като екосистеми и природни условия.  

Изчертаването и корекциите на контурите на горските обекти, границите 

им и типовете земно покритие в конкретното изследване са направени въз 

основа на свободно достъпни спътникови изображения от глобалната 

платформа Google Earth Pro и цифрови модели на горскостопанските планове 

(слой LESO) в изследваните райони.  
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4.    Технология за контрол на горскостопанските дейности 

Експериментираната технология осигурява установяване на 

несъответствия, нарушения и нерегламентирани въздействия при 

изпълнението на горскостопанските дейности чрез фотограметрични и 

дистанционни методи и технологията на ГИС. Обект са държавните горски 

територии на ЮИДП-Сливен. В горските насаждения от изследваните 

територии са установени различни по вид, обхват и повторяемост нарушения. 

За всеки обект са създадени графична и атрибутна база данни, формулиран е 

проблемът, направен е избор на технически средства за контрол и софтуерните 

приложения за обработка на данните (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2. Използвани софтуерни приложения 

 

В разработка са използвани спътникови изображения от различни 

спътници с висока и много висока пространствена разделителна способност от 

Google Earth Pro в периода от 2010 г. до 2016 г. Извършен е анализ и 

дешифриране на горски обекти и територии по спътниковите изображения с 

цел установяване на несъответствията между планираните и реално 

изпълнените дейности и различните контролни технически параметри за 

оценка на щетите от нарушенията в извършваната дейност. Чрез мобилни и 

настолни ГИС приложения (фиг. 2) са извлечени цифрови данни за обектите и 

са определени видът, обемът и стойността на щетите. Подготвени са данни за 

сезиране на органите на досъдебната власт. Анализирани са предимствата и 

недостатъците на приложения подход за всеки конкретен обект и случай. 

 

5.    Резултати  
Постигнатите резултати при различни горскостопански дейности 

потвърждават предимствата и ефективността на ГИС-базирания подход за 

осъществяване на обективен и автоматизиран контрол на горските територии. 

Контрол върху обема на експедираната дървесина 

Издаването на превозни билети чрез електронната система PB.IAG.BG 

осигурява необходимата подробна информация за регистрационния номер на 

превозното средство, количеството транспортирана дървесина и адреса на 

доставка. Тя се сравнява с информацията от обществено достъпната система и 

SYSTEM.IAG.BG и така контролните органи получават ценни сведения за 

несъответствията. Например, планират се насрещни проверки само на онези 
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превозни средства, с които се експедират количества дървесина, по-ниски от 

действителния им капацитет на товароносимост (фиг. 3). След  установяване 

на несъответствия, се предприемат стъпки по откриването и проверката на 

транспортното средство. За тази цел чрез мобилно устройство и Google Maps 

и по издадения превозен билет се избира къде и кога да се извърши проверката 

по евентуалните маршрути от временния склад по горската и републиканската 

пътна мрежа до крайния адрес на доставка на дървесината. 

 
Фиг. 3. Контрол на експедираната дървесина 

 

Проверка на състава на насажденията  
Чрез дешифриране по спътниково изображение в среда на Google Earth Pro 

за смесено насаждение е проверен съставът му. Определено е покритието на 

отделни групи иглолистни видове и реалната площ, която те заемат, различна 

от посоченото по горскостопанския план. Получените данни се използват за 

обективно посочване на данните, свързани с маркирането на насаждението и 

документите, позволяващи сечта в тях (фиг. 4).  
 

 
Фиг. 4. Иглолистни видове и реалните им площи в подотдел “76:п“ 

 

Контрол на изпълнението на нови или ремонтирани горски пътища 

Дистанционният контрол върху изпълнението на направените пътища 

чрез дешифриране и разновременен анализ на спътниковите изображения в 
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Google Earth Pro е напълно приложим и дава отлични резултати. Открити са 

части от съществуващ път, които не са картирани (фиг. 5). С допълнителните 

функции на ГИС е измерена дължината на трасетата и е построен надлъжния 

им профил, което служи при оценка на средствата за строителство на пътища 

и реално усвоената дървесна маса (фиг. 5). 

 
Фиг. 5. Анализ на изпълнението на горско-пътната мрежа 

 

Проектиране на временни извозни пътища за усвояване на 

планираната за добив дървесина 
Проектирането на временни извозни пътища е извършено от 

оторизираните специалисти в офиса чрез настолното приложение Google Earth 

Prо. Споделянето на данните е направено чрез мобилното устройство и 

софтуера MAPinr, а локализирането и ограничаването им с боя на терена е 

изпълнено от други служители (фиг. 6). Снимка от екрана с наложените 

пътища върху изображението се добавя като реална и актуална скица на 

насаждението към технологичния план и карнет-описа.  

 

 
Фиг. 6. Проектиране на временни извозни пътища 

 

Контрол на изпълнението на лесокултурни мероприятия  

Почвоподготовката, извършена под формата на тераси, която предшества 

залесителната дейност, е ясно и детайлно видима върху спътниковото 
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изображение. Осигурен е бърз и точен подбор само на проблемните обекти, в 

които реално не е било извършено залесяване (фиг. 7). Така са планирани 

проверки само в тях, а не в цялата площ, което е особено трудоемко при по-

мащабни залесявания.  

 
Фиг. 7. Определяне на площта в подотдел „165:в“, в която реално не е залесявано 

 

Контрол на залагането на пробни площи  

Изборът, проектирането и измерването на пробни площи в горските 

насаждения е напълно ефективно чрез прилагането на Google Earth Pro и 

MAPinr. Записът им в цифров слой и споделянето им с мобилното устройство 

улеснява тяхната локализация от специалистите на терена (фиг. 8). Чрез записа 

на границите на пробните площи се изпълнява нормативното условие за 

отбелязване на точното им местоположение в карнет-описа (фиг. 9). 

 

 
Фиг. 8. Проектиране и залагане на пробни площи  

 

Подобряване на теренната работа при провеждане на различни 

видове сеч  

Технологията е използвана при постепенно-котловинна и групово-

постепенна сеч чрез залагането на котли и прозорци с определени размери и 

разположение [2]. Данните са измерени и записани в отделен слой с чрез 

MAPinr. Информацията за тяхното местоположение, размер и разпределение 
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се използва като превантивна мярка срещу разширяването и създаването на 

нови котли/прозорци по време на извеждането на сечта. Технологията е 

особено ефективна при неравномерно-постепенната сеч, като информацията 

за заложените участъци може да се поддържа чрез базата данни на ГИС за 

дълъг период от време. Чрез разновремен анализ на спътниковите 

изображения на ниво подотдел с Google Earth Pro и сравняване на получените 

данни с информацията в скицата на технологичния план и карнет-описа (фиг. 

9) се контролира коректното изпълнение на декларираните дейности след 

извеждането на постепенно-котловинна сеч.  

 

 
Фиг. 9. Контрол на декларираните дейности 

 

6.    Изводи и препоръки 
Използването на мобилни ГИС приложения осигурява оптимални 

потребителски условия за изпълнение на контролни и инженерни дейности от 

специалистите-лесовъди. В разработката са постигнати следните иновативни 

решения за горското стопанство чрез средствата ГИС и мобилни устройства: 

 контрол върху обема на експедираната дървесина; 

 точно планиране и контрол на лесосечните мероприятия; 

 контрол на извършените лесокултурни мероприятия; 

 контрол над изпълнението на планираните горски пътища и 

проектиране на временни извозни пътища; 

 създаване на актуални скици на контролираните обекти с точното 

местоположение на планираните и реално изпълнените лесовъдски и други 

мероприятия; 

 комплектоване на карнет-описите и технологичните планове с 

актуални данни и скици; 

 допълване и разширяване на атрибутната база данни на ГИС с нови 

актуални данни за проблемните обекти, които подлежат на проверки; 

 поддържане на цифров слой с изпълнените лесовъдски или други 

мероприятия в базата данни на ГИС. 
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Приложеният ГИС-базиран метод за контролни дейности в горския сектор 

осигурява необходимата точност при откриване, локализиране и оценка на 

проблемните участъци, подлежащи на теренна проверка.  

Предложеният технологичен подход за контрол на горскостопанските 

дейности чрез мобилни ГИС приложения е напълно приложим за целия горски 

сектор у нас, осигуряващ голяма икономия на средства. Нормативно 

заложените таблети за задължително издаване на електронни превозни билети 

в системата на горите ще могат да се използват и като технически средства за 

мобилен ГИС контрол на горскостопанските територии. 

 

7.    Заключение 
В приоритетите на ИАГ за оптимизиране на дейността на контролиращите 

органи и специалисти в горския сектор у нас са включени задачи като 

подобряване на финансирането на системата за контрол и опазване на горите; 

увеличаване на броя на извършваните кръстосани проверки между РДГ и 

други контролни структури; определяне на стойност („праг”) за нанесената 

щета и други законови и организационни подобрения. Настоящата разработка 

ще бъде полезна за предвиденото от ИАГ обучение на специалистите-

лесовъди, съставящи актове за нарушения, насочено към работа със мобилни 

ГИС и измервания на терена с GPS и мобилни устройства с навигация. 

Особено внимание ще се обръща на завишаването на взискателността към 

работата на служителите в РДГ и подобряване на тяхната квалификация и 

придобиване на специални умения за приложение на ГИС при контролните 

дейности в горското стопанство. 
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Abstract. Agriculture in Bulgaria in recent decades is undergoing significant transformation. 

Its importance to the national economy is constantly stressed and although determined as 

priority sector real action for its development remain insufficient. The steps regarding the 

change published that must be taken to make it an attractive venture in terms of 

entrepreneurship, are insufficient. With the inclusion of Bulgaria in the community of EU 

Common Agricultural Policy / CAP / acquires the importance of a decisive factor for the 

development of Bulgarian agriculture. Notwithstanding the substantial financial support to 

European and national funds, low competitiveness and lack of market orientation is an 

obstacle for this sector to change responding to the ever-growing needs worldwide. 

For improvement of agricultural efficiency, increasingly are used ICT. On the other hand, 

their role as a tool used in solving problems related to a number of external factors such as 

climate change, depletion of natural resources, environmental pollution and so turns them into 

crucial for sustainability of farms in Bulgaria . The use of GIS as an IT tool is a prerequisite 

for optimum provision of an overall farm management - production, yields, quality used 

chemicals due annuities and etc. 

Keywords: еntrepreneurship, GIS, innovations, farming, ICT. 

 

1. Въведение 

Земеделието в България е в непрекъснат процес на трансформация, който 

се засилва през последните години, под влиянието на национални, регионални 

и глобални фактори. Приемането на „Програма 2030“10 от страните членки на 

                                                 
10 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 
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ООН през 2015 г., с нейните 17 цели от една страна, и от друга необходимостта 

от единна стратегия за развитието на сектора, поставят рамката, която трябва 

да се следва при превръщането на земеделието от досегашния му вид в 

модерно, технологично, отличаващо се с висока продуктивност и ефективност. 

Тази динамика трябва да се осъществи на фона на постигане на висока 

устойчивост и засилване на конкурентоспособността, както на вътрешните, 

така и на външните пазари.  Проблеми свързани със загубата на традиционни 

пазари, все по-засилващия се внос, ниските цени на изкупуване на 

продукцията, правят предприемачеството в този бизнес не толкова 

привлекателно, особенно в областта на производството на плодове и 

зеленчуци, където вносът от съседни страни е много мащабен. Това се вижда 

добре от данните за реализираните продажби на крайна земеделска продукция, 

където въпреки че се наблюдава слабо увеличение през последните две години 

при продажбата на плодове за сметка на реализираните такива със зърнени 

култури, дисбалансът е много голям – 47% към 6,7%. 

 
Таблица 1. Крайна продукция в селското стопанство по базисни цени11 

КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПО БАЗИСНИ 
ЦЕНИ  

            
             (Милиони 

левове) 

Продукти 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Зърнени 
култури 

1648,4 2339,2 2565,0 2461,5 2602,8 2403,2 

Технически 
култури 

1461,5 1801,5 1675,0 1697,3 1890,1 1892,6 

Фуражни 
култури 

376,5 280,9 417,0 368,8 253,2 125,2 

Зеленчуци 360,6 234,5 229,3 271,8 278,8 281,9 

Картофи 118,9 33,2 52,2 121,7 47,2 63,2 

Плодове 238,7 252,6 275,0 305,8 247,4 334,9 

 
Модернизирането на земеделието е от основно значение за повишаване на 

неговата конкурентоспособност и за устойчивото му бъдещо развитие. 

Въвеждането на иновативни решения от областта на ИКТ и технологичното 

подобряване на инфраструктурата са процеси от ключово значение за 

ускоряване възвращаемостта на инвестиции в предприемачеството от 

земеделието. Средствата отпускани по редица европейски програми са 

основна движеща сила в това направление. Анализът на мерките предприети в 

тази област показва два основни проблема.  

                                                 
11 По данни на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/content/875/ икономически-сметки-по-

години) 
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На първо място, модернизацията на селскостопанските подсектори е 

силно небалансирана – докато напредъка в зърнопроизводството и 

индустриалните култури  е значителен,  при производството на плодове и 

зеленчуци този процес изостава [1]. Резултатът от това е голям на брой малки 

земеделски производители, произвеждащи нерентабилна и 

неконкурентоспособна продукция в областа на градинарството и една малка 

група едри стопанства с подобрена модернизация, реализиращи обороти 

главно от зърнопроизводство, където инвестициите са с преобладаващо кратък 

срок на възвращаемост. По отношение на категориите обработваеми площи 

този дисбаланс е още по-добре отчетлив. 

 
Таблица 2.  Заетост на територията през 2015 год. по статистически райони (в 

хектари)12                                                                                                        

ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ БЪЛГАРИЯ 

Общо зърнени (вкл. за фураж): 1 935 777 

от които - пшеница 1 151 225 

Общо постоянно затревени площи и ливади-овощни 
градини: 

72 918 

от които - череши и вишни 17 033 

от които - разсадници 2 202 

ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПЛОЩ: 5 011 494 

Необработвана земя 191 258 

ПЛОЩ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 5 202 752 

 

Поради факта, че субсидирането е свързано и с териториалния обхват, това 

финасиране остава насочено основно към зърнопроизводителите, където 

преобладаващата част са големите стопанства, и в малка част към 

производителите на плодове и зеленчуци, голямата част, от които са от малък 

до среден мащаб.  

Друг основен проблем е предназанчението, за което са използвани 

средствата от субсидиите. Закупуването на машини и съоръжения съставляват 

основното перо от разходването на тези ресурси, докато инвестициите в 

технологични решения и продукти, които да спомогнат за решаването на 

проблемите свързани с увеличаването на добивите, промяна на общите 

земеделски практики и ефективното използване на водите са на базово ниво.  

Използването на съвременни ИКТ в областта на земеделието, каквито са 

GPS технологиите, различните инструменти за картитане и анализи, дават 

                                                 
12 Източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята 

(БАНСИК)"        
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възможност за по-добро управление на земеделските стопанства, запазвайки 

принципите на устойчивост при добра възвращаемост на инвестициите, чрез 

оптимално използване на ресурсите, което от своя страна води и до увеличена 

конкурентоспособност. От гледна точка, както на външната, така и на 

вътрешната среда, информационните технологии се превръщат във все по-

фажен фактор за земеделските стопанства, като степента на тяхното 

приложение в управлението на бизнес процесите може да допринесе до 

ускорена промяна в неговата ефективност [2]. 

 

2.    Приложение на ГИС в областта на земеделието 

Използването на технологии базирани на съвременните ГИС, дава 

възможност за обединено и комбинирано използване на различните високо-

технологични инструменти под формата на една обща система, която да 

подпомага предприемачите в областта на земеделието при взимането на 

адекватни решения в процеса на планиране на техните действия. Един от най-

важните проблеми, пред които е изправено земеделието в България е този за 

намаляване на разходите. Стъпка в това направление може да бъде 

използването на минимално количество химикали и торове, определено на 

база анализи от предходни години, както и оптимизиране на транспортните 

маршрути на селскостопанската техника. За постигането на тези цели, ГИС са 

особенно подходящи, с богатия набор от инструменти, които предлагат. Това 

ще спомогне не само да бъде намалено времето, необходимо за извършването 

на определената земеделска дейност, което респективно ще подобри 

конкурентоспособността при разходите, но също така ще спомогне за 

намаляване на тежестта върху околната среда, с което ще се изпълни задачата 

за постигане на устойчивост. От гледна точка на предоставянето на качествена 

продукция, отговаряща на завишените критерии за безопасност, е важно 

приложението на селскостопански химикали и торове, да става в съответствие 

с техните указания за употреба, но освен това е важно и да се съхранява 

информация, за тяхното действително използване и ефекта от това, която да 

бъде съхранена правилно и по начин, който позволява одит от трета страна, по 

всяко време [3]. Комбинирането на добива и качеството с данни за 

производствените досиета, може да бъде използвано, като източник на ценнни 

земеделски знания. Използването на същата тази информация за множество 

цели ще намали нейната ефективната цена. 

ГИС с предназначение за използване в земеделието, може да включва 

информация от различни източници, свързани с историята на парцелите, 

различни входни операции, GPS-базирани карти на добивите и изследвания на 

почвата, въздушни снимки, сателитни изображения, както и данни имащи 

отношение към вредители.  Данните се визуализират пространствено, чрез 

слоеве съставляващи карта на съотнетната област [4]. Структурирана по този 

начин, ГИС позволява комбинирането на различните слоеве, за да се осигури 

точен анализ на състоянието на културите и тяхната зрялост. Динамичността 
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на ГИС дават възможност, предприемачите в областта на земеделието да 

събират и входни данни (за времето, насекоми и плевелни, сортови семена), да 

да предоставят информация за текущата реколта, за оценка на различните 

видове обработка и да генерират потенциални прогнозни карти за реколтата. 

Както отбелязват [5, 6], съвременното земеделие се характеризира с 

изключително нарастване на сложността на земеделските системи и преход 

към прецизно земеделие, при което се интегрират в едно земеделски, 

информационни, компютърни и комуникационни технологии и нови подходи, 

методи за организация и управление на производството. Прецизното 

земеделие използва ГИС за събиране, съхраняване, визуализиране и 

анализиране на голямо количество от данни, изграждане на база данни и 

експертни системи, чрез които се реализират нови мениджърски подходи и 

стратегии за устойчиво развитие на съвременните земеделски стопанства. 

Концепцията за прецизното земеделие се основава на разпознаването на 

пространствена и времева променливост в производството на растителни 

култури. Колебания се отчитат в управлението на земеделските стопанства с 

цел да се повиши производителността и намаляване на рисковете за околната 

среда. Като системи, при които основната част от данните са свързани с 

географска компонента относно местоположението, ГИС са един от основните 

инструменти използвани при този вид земеделие. За съжаление предлаганите 

на пазара решения от този вид са под формата на многофункционални системи 

включващи пълен набор от инструменти с насоченост към обработка на 

информацията за земята и обектите, за различни видове отчети на 

земеделските стопанства, включващи характеристики на обработваемите 

площи, сведения за сеитбо-оборота, кадастрални данни, навигационна 

информация за движение на селскостопанската техника и транспорт, данни от 

дистанционно изследване, сведения за текущ наземен мониторинг, 

агрохимически разчети на дозите с минерални торове и други.13 Това ги прави 

подходящи за използване от големите производители в земеделския сектор 

главно опериращи на пазара на зърнени култури, където реализираните доходи 

от продажби са значителни, но в същото време остават недостъпни и не 

толкова подходящи за малките и средните земеделски стопанства развиващи 

своята дейност в областта на производството на плодове и зеленчуци. 

Разработването на ГИС базирано олекотено решение, даващо възможност за 

базовите анализи и отчети свързани с продукцията и различните контрагенти 

на базата на комерсиален или свободно достъпен софтуер, ще спомогне за 

намаляване на дисбаланса между едрите и по-малките производители. 

 

 

 

                                                 
13 (http://geomedia.bg/item/3999-гис-технологии-в-агроекологичното-земеделие) 

http://geomedia.bg/
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3. ГИС за нуждите на частно земеделско стопанство от среден тип     

3.1. Описание на земеделското стопанство и идентифициране на целите на 

ГИС 

Земеделското стопанство, за целите, на което е разработена настоящата 

ГИС е от среден тип, занимаващо се с отглеждане на овощни градини. 

Стопанството има две овощни градини. Изцяло вишнева градина и смесена 

градина от череши и сливи. 

 Вишнева градина – градината е с площ на насаждението 240 дка. 

Градината се състои от един имот изцяло собственост на стопанството в 

землище от област в Северозападна България. Сортът на вишната е 

„Облачинска“. В насаждението има изградени четири кладенеца за вода всеки 

оборудван с потопяема помпа и агрегат за електрическа енергия обезпечаващ 

кладенците за вода. Кладенците са с различна дълбочина, но с достатъчен 

дебит за сезонно поливане на насаждението.  

 Черешова и сливова градина - градината е с площ 252 декара.  

Градината се състои от собствени и наети имоти. Двеста декара от 

стопанството са овощно насаждение от череши и петдесет и два декара от сини 

сливи. В цялото насаждение има изградена система за капково напояване 

обезпечена от три кладенеца с различна дълбочина и електрическа енергия на 

партида към опериращото в района енерго-разпределително дружество. Към 

насаждението има и складова база, навес за складиране на продукция по време 

на кампания по прибиране на реколтата. Насаждението се състои от няколко 

сорта череша: „Ърли Лори“,  „Бигаро Бюрла“, „Бинг“ и „Суитхарт“. Сливите 

са от сорт „Стенлей“. Материално техническата база на стопанството се състои 

от два трактора, дискова брана, плуг, две пръскачки – навесна хербицидна и 

вентилаторна прикачна, цистерна за вода 2000 литра. ГИС трябва да дава 

възможности за оптимизиране нивото на транспортните маршрути, за справки 

по отношение нивото на комасация, добива, използването на водните ресурси 

намиращи се в областта на стопанството, сравки за рентите и др. 

 

3.2. Разработване на ГИС за нуждите на стопанството 

За основа при разработването е използвана ArcGIS 10.4. Системата 

функционира под операционна система „Windows“. Въвеждането на данните 

за имотите става, чрез създаването на отделни слоеве съдържащи територията 

на масивите и атрибутните данни необходими в съответствие със заложените 

цели. За вишневата градина имаме въвеждане само на един слой и 

оконтуряване само на един имот, докато за черешовата градина, където има 

два вида на ползване – собствени и наети се въвеждат всички имоти поотделно 

в един слой. И при двете градини, има отделен слой за кладенците 

обезпечаващи капковото напояване, в който се съхраняват данни за 

дълбочината и точни координати, които са замерени с ръчен GPS приемник. 

Атрибутните данни съдържат още информация за дебит на кладенците, каква 
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марка помпа обслужва кладенеца, година на закупуване на помпата, наличие 

на гаранционна поддръжка и др. 

 

 
Фиг. 1. Слой с информация за кладенците за капково напояване в черешов масив 

 

Създаден е слой, съдържащ информация за насаждението по сортово 

разпределение за черешовия масив. Атрибутните данни включват поле за сорт, 

използвани торове и химикали, количество за напояване, добив от съответния 

имот и др. За вишневата градина слоят съдържа само един запис, т.к при него 

има сто процента участие на един дървесен вид – вишна и един и същи сорт за 

цялото насаждение и цифрово поле за площ. Този слой ще служи за процентно 

съпоставяне на различните земеделски показатели.  

 

 
Фиг. 2. Слой със сортово разпределение 

 

Друг етап от изграждането на цифровия модел е изчертаването на 

транспортните пътища в двете насаждения. Този слой ще се използва за 

оптимизация на пътищата при обработка на насаждения или прибиране на 
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реколтата, както и за реорганизацията им в случай на отпадане арендата за 

даден имот.  

 

 
Фиг. 3. Слой със транспортни пътища 

 

Разработената система дава възможност, чрез определени заявки да се 

планират обработките и кампанията по прибиране на реколтата. Всеки сорт от 

черешите е с различен или близък период на зреене. По този начин може да се 

определи откъде да започне брането и евентуално, колко хора ще са 

необходими за покриване съответно на блока.  

Всеки сорт е с различен или близък потенциал към развиване на болести, 

нужда от поливане и интензивност на обработките. Разполагайки с 

информация имаща отношение към сортовото разпределение, е възможно да 

се съсредоточи дадена почвена обработка, пръскане или поливане според 

сортовото изискване.  

Опцията за визуализиране на имотите според вида арендно плащане, 

способства за генериране на справки за предстоящо дължимо арендо плащане 

в натура или паричен еквивалент. Сътоветно след попълването на данните за 

стопанската година е възможно генерирането на справка за общото дължимо 

количество. Чрез филтриране в слоя, има възможност да се придобие обща 

представа за това, кой вид аренда е предпочитан от собствениците. Справката 

може да се извлича в различни външни файлови формати, като XLS, PDF и др. 

Друг аспект от използването на предложеното ГИС решение в 

земеделското стопанство е осигуряването на осезаемо намаляване времето за 

административна работа. Позволява извеждането на неограничен брой и вид 

справки, графики и таблици, които биха били само в помощ за съответното 

стопанство.  

Един път въведени данните за имотите и нужните към тях атрибутни 

данни, в бъдеще, само се допълват или коригират при нужда. Спестява се 

време, като се минимизира фактора на човешката грешка при изчисляване или 
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планиране на съответните ресурси. Чрез коректно попълнени атрибутни данни 

за собственост и договорни отношения много лесно се избягва търсенето в 

архив на даден договор или нотариален акт. Друго важно предимство, което 

ни дава избраното решение е, че е налице постоянен мониторинг над 

земеделското стопанство.  

 

4.    Заключение 

Прилагането на ГИС системите в сферата на земеделието има, както 

предимства, така и недостатъци. Предимствата се свеждат до това, че 

графичният потребителски интерфейс на предложеното решение, е 

изключително интуитивен и лесен за изполване от потребителя.  

Има много литература и самообучението е напълно възможно. 

Предложеното решение, дава постояни възможности за развиване на ГИС, и е 

в състояние постоянно да отговаря на изискванията на стопанството, 

независимо от посоката на неговото развитие.  

Недостатъците от своя страна се пораждат от това, че ГИС приложенията 

все още не са толкова широко разпространени в по-малките земеделски 

стопанства. По-малък кръг от хора са запознати с възможностите на ГИС. Това 

то своя страна извежда необходимост от първично обучение или от наемане на 

специалист, който да разработи, обучи и поддържа географската 

информационна система. 

Развитието на ИКТ поражда необходимостта, земеделските стопани от 

малките стопанства, както и ръководителите на по-големите земеделски 

стопанства, да познават предимствата и недостатъците от прилагането на ГИС, 

за да минимизират негативните страни и възможните проблеми при 

използването на такива специфични решения.  

В областта на земеделието една ГИС платформа означава, че земеделското 

стопанство, ще повишава своята конкурентоспособност. Това създава 

предпоставки за засилване на конкуренцията, поставяне на по-адекватни цели, 

което е от полза, както за самото стопанство, така и за крайните потребители 

на продукцията.  

Положително въздействие ще има и върху мениджмънта, защото ще 

позволи вземането на навременни и адекватни решения в кризисна ситуация, 

а това може да повлияе на доходите на стопанството и на качеството на 

продукцията. 

 В заключение може да се направи извод, че ГИС системите не са 

приоритет само за големите организации. Те са достъпни и биха били в 

огромна полза и на малките и средни земеделски стопанства. Необходимо е да 

се работи по интеграцията на географските информационни системи в 

системата на земеделието.  

Времето нужно за тази интеграция, според развитието на технологиите и 

нуждите на потребителите и на земеделските стопанства, може да е много 



  

  131 

 

малко, като се има предвид развитието и глобализацията на съвременното 

общество.  

Направените предварителни изследвания показаха, че е възможно 

земеделските стопани да се възползват от съществуващите комерсиални и 

безплатни решения. Някои от основните проблеми при въвеждането в 

експлоатация са свързани с липсата на познания и нуждата от специалисти 

опериращи с подобни системи. Необходимо е и познаването на възможностите 

предлагани от страна на държавата в областта на земеделието, за да бъдат 

получени готови работещи решения. 

 

Литература 
1. STANKOV i kolektiv „Natsionalna strategiya za ustoychivo razvitie na zemedelieto v 

Balgariya v perioda 2014 – 2020 g.“, MZH, 2013. 

2. TODOROVA-IGNATOVSKA G., A. PETKOV, “Vliyanie na informatsionnite tehnologii 

varhu biznes protsesite”, Volume: Sbornik trudove, ISSN 1313-8774, pp. 105-111. 

3. NISHIGUCHI O., N. YAMAGATA „Agricultural Information Management System Using 

GIS-Improving Agricultural Efficiency through Information Technology”, Hitachi Review 

Vol. 58 (2009), No. 6, рр.265-269. 

4. R. MACK STRICKLAND, DANIEL R., SAMUEL D. PARSONS “Precision Farming and 

Precision Pest Мanagement: The Power of New Crop Production Technologies”, Journal 

of Nematology 30(4) 1998:pp. 431-435.  

5. MUNACK, A. CIGR “Handbook of Agricultural Engineering”, Volume VI – Information 

Technology. ASABE Publication, 2006. 

6. KING, R., N. SIGRIMIS., “Computational intelligence in crop production”,Computers and 

Electronics in Agriculture, 31 , pp.1–3, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  132 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД АГРАРНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА БИОЛОГИЧНА ПРОДУКЦИЯ 

 

CHALLENGES IN FRONT OF ORGANIC FOOD 

AGRICULTURE ENTERPRISES 
 

Yavor Stanev 

 
Department of Agrarian Economics, 

 D. A. Tsenov, Academy of Economics, Bulgaria,  

 E-mail: y.stanev@uni-svishtov.bg 

 
Abstract. GM food, conventional agriculture, and the aggressive attitude of the crop 

protection companies bring a lot of new challenges in front of organic food agriculture 

enterprises. They are related to the lack of adequate state policy, difficult access to finance, 

low purchase prices of production, and the lack of highly educated staff as agronomists and 

so on. Despite these problems, organic farming in Bulgaria will continue to develop because 

of its high quality products that are known globally. 
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1.    Въведение 

Настоящият доклад има за цел да очертае основните предизвикателства, 

пред които е изправено биологичното производство в България. Родните 

продукти са с високо качество и  утвърдени на световния пазар. Въпреки, че 

сме свидетели на голямото им търсене на дневен ред стоят множество 

проблеми. По конкретно те са свързани с липсата на адекватна политика от 

страна на държавата, няма достатъчно кадри – агрономи по „Биологично 

земеделие“, затруднения достъп до финансиране, ниските изкупни цени на 

продукцията и др.  

Биологичното производство 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 биопродукти, които от своя страна са с отлични качества. 

Производството на биологична продукция може да се разгледа както в 

растениевъдството, така и в животновъдството. И в двете направления 

основното предизвикателство е сертифицирането. То е свързано с редица 

трудности и особености. Сертификацията на биологичните продукти е важна 

и задължителна процедура за всеки продукт, който се продава като 

„биологичен”. Тази процедура се извършва от специализирани органи, 

наречени „сертифициращи организации”. На стоките, които се произвеждат и 

продават като биологични задължително се поставят етикети и лого, 

означаващи този вид производство. По време на производството се спазват 
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строги правила, които трябва да бъдат в пълно съответствие с изискванията за 

биологично производство. Биологичните продукти могат да се идентифицират 

по знака, който носят на етикета и на сертификата за продукта, който 

придружава стоката. От юли 2010 г. биологичното лого на ЕС е задължително 

за всички биологични, пакетирани хранителни продукти в Европейския съюз. 

Логото може да се използва и за непакетирани биологични стоки или за 

всякакви биологични продукти, внесени от трети страни. Глобалният пазар на 

био продукция се оценява на 80 млрд. щатски долара и бележи тенденция на 

ръст, воден от промяната в хранителните навици на населението и от 

повишаването на жизнения стандарт. В следствие на ръста в търсенето 

интересът към производство и преработка на биологична селскостопанска 

продукция нараства. От 2010 г. насам площите с биопроизводство или в 

преход в света нарастват четирикратно, а производителите над 10 пъти. За 

последните пет години площите в България нарастват близо 4 пъти, а броят на 

биопроизводителите – над 5 пъти [1]. Въпреки това делът на това направление 

остава сред най-ниските в ЕС и следва тенденциите в Европа със значително 

изоставане. Необходимо е както затягане на контрола върху био 

сертифициращите организации, така и промяна в механизма за подкрепа на 

единица площ – особено диференциране на ставката за различните видове 

трайни насаждения. Подпомагането се предоставя под формата на годишни 

плащания на хектар използваема земеделска площ както следва: 

• полски култури, включително фуражни - 284 Евро/ха; 

• постоянно затревени площи – 128 Евро/ха; 

• трайни насаждения, овощни култури и лозя – 736 Евро/ха; 

• ароматни и медицински растения – 515 Евро/ха; 

• зеленчукови култури – 575 Евро/ха; 

• за пчелно семейство – в евро – 35 Евро/пчелно семейство;  

• едри преживни животни (млечни крави и биволици), 

отглеждани за мляко – 230 евро/ха; 

• едри преживни животни (месодайни крави и биволици), 

отглеждани за месо  -  160 евро/ха; 

• дребни преживни животни (овце-майки и кози-майки), 

отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо)  122 евро/ха . 

Към края на 2015 г. общият брой на регистрираните в МЗХ биологични 

оператори е 6 173 – с 2 081 броя повече в сравнение с предходната година и 

близо шест пъти повече спрямо 2011 г. От тях, 5 921 са производители, 161 

преработватели на биологична продукция и 91 търговци (вносители, 

износители, търговци на едро и дребно).  
 

Таблица 1 

Брой оператори в системата за контрол 

години 2011 2012 2013 2014 2015 

Брой оператори 1 054 3 750 3 995 4 092 6 173 
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Източник: Аграрен доклад 2016 

 

2.    Състояние на биологичното растениевъдство и животновъдство 

Площите със зърнено-житните култури, отглеждани по биологичен начин, 

през 2015 г. са 22 191 ха - с над 80% в сравнение с предходната година, като се 

отглеждат основно пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес и тритикале.  

Площите, заети с технически култури в система на контрол през 2015 г., са 20 

873 ха (в т.ч. площи с маслодайна роза, ароматни култури, медицински 

растения и подправки). В сравнение с 2014 г. те нарастват с близо 8 хил. ха, в 

резултат от чувствително увеличение на площите, заети от слънчоглед и 

репица. Значително е увеличението на площите с ароматни култури, 

медицински растения и подправки, които достигат до 11 456 ха, при 7 754 ха 

през 2014 г. Най-голям дял от тази група култури заемат площите с лавандула, 

които възлизат на 3 412 ха, следвани от тези с кориандър с 2 481 ха и резене с 

1 735 ха. Увеличение на площите с почти 30% спрямо предходната 2014 г. се 

наблюдава и при групата на пресните зеленчуци като: артишок, лук, моркови, 

марули, карфиол и броколи, дини, пъпеши, ягоди и култивирани гъби. Най-

голям дял от тази група култури се пада на артишок – 480 ха и тиква – 393 ха.  

Почти 50% е увеличението на годишна база на площите с постоянни ливади и 

пасища, които към края на 2015 г. са вече 31 796 ха [5].  

Секторът на биологичното животновъдство в България остава по-слабо 

развит от биологичното растениевъдство, но през последните години се 

наблюдава тенденция на увеличение на отглежданите по биологичен начин 

животни. Интересът към сектора продължава да расте през 2015 г., за което 

допринасят възможностите за подпомагане на биологичното животновъдство 

в рамките на новия програмен период. По биологичен начин в страната се 

отглеждат основно говеда, овце, кози и пчели.  През 2015 г. броят на говедата, 

отглеждани по методите на биологично производство, бележи над два пъти и 

половина ръст спрямо предходната година, до 4 209, което представлява 0,8% 

от общо отглежданите говеда в страната. По данни на контролиращите лица, 

получената през 2015 г. продукция от биологични животни (преминали 

преход) е, както следва: сурово краве мляко – 5 468 тона, сурово овче мляко – 

1 455 тона, сурово козе мляко – 424 тона. През 2015 г. от биологичното 

пчеларство са произведени 1 554 тона пчелен мед, което е с 36 тона повече от 

предходната година и се равнява на 13,6% от общо произведения мед в 

страната през отчетната година. През 2014 г. за първи път в система на контрол 

се отглеждат животни, различни от говеда, овце и кози, като са регистрирани 

12 573 свине и 500 кокошки. През 2015 г. желанието на фермерите за 

въвеждане на видово разнообразие на отглежданите по биологичен начин 

животни продължава като тенденция. В система на контрол през годината се 

отглеждат 2 841 броя пуйки, 200 броя гъски и др. Овцете, отглеждани по 

биологичен начин, нарастват повече от два пъти в сравнение с 2014 г., 
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достигайки 18 792 броя или 1,4% от общо отглежданите овце в страната през 

2015 г.    При козите, отглеждани по биологичен начин, също се отчита 

положителна тенденция, като през 2015 г. те са вече 5 381 броя, което 

представлява 1,9% от общия брой за страната [5].  

Всички данни показват положително развитие на биологичното земеделие 

в България. Подпомагането на биологичните оператори оказва своето 

благотворно влияние върху сектора. Но субсидиите за 2016 г., за които са 

одобрени биологичните оператори и тези в преход, към днешна дата все още 

не са изплатени. Тази неадекватна политика от страна на държавата пречи за 

развитието на биологичното земеделие.  

 

3.    Проблеми пред биологичното пчеларство 

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, където 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. Тяхната употреба е забранена 

заради доказано неблагоприятно влияние върху пчелите (включително и 

гибел), както и заради съмнение за остатъчни ефекти по хранителната верига.  

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. Има различни предложения 

за плащане на пчелно семейство по отношение на опрашителната дейност, 
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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. В следствие на всички 

гореизброени трудности, пред които са изправени българските пчелари, 

пчелните семейства в България са намалели с около 100 000 бр. за последните 

10 години.  

 

4.    Заключение 

В заключение може да отбележим, че биологичното земеделие има 

потенциал за развитие с оглед на благоприятните климатични условия и 

природните дадености, с които разполага страната ни. Българските продукти  

са силно търсени от страна на чуждестранните търговци и цените бавно 

тръгват нагоре. Това допринася 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 биологичното земеделие с оглед и на 

мерките, които предлага ПРСР 2014-2020.  
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Abstract. This report aims to illustrate the development and evolution of the Internet from 

Web 1.0 to Web 5.0, as tracing its development from 1990 to present day and how Bulgarian 

economy managed to cope with this challenge. How far does Bulgarian industry come in the 

integration of Information Computer Technologies (ICT) in the process of work and does it 

manage to achieve the desired results, which are the most used technologies by the Bulgarian 

companies and do they succeed to take the opportunities of the Internet for quick and easy 

business as generating online sales. The study is based on data from the annual report of NSI 

for the usage of ICT and online marketing of Bulgarian enterprises in 2016. 

Keywords: Evolution of the Internet, Online business, Web 3.0.   

 

1.    Въведение 

Сега в 21-вият век, всички прекарваме голяма част от времето си пред 

устройства свързващи ни с онлайн средата – смартфони, таблети, лаптопи, 

компютри, умни телевизори и др. Онлайн пазарите, платформите за социални 

медии и различните инструменти за оптимизация на бизнес и индустрия, 

създадоха една нова среда за развитие на индустрия с неоценими към момента 

мащаби, поради ежегодното си нарастване. Наблюдава се високото ниво на 

конкуренция, като във всяка отворила се ниша има по няколко сериозни 

компании с внушително портфолио продукти и услуги интегрирани за онлайн 

пазара. Това предполага правилно управление на бизнес процесите на Онлайн 

бизнесът. 

Бизнесът днес е немислим без Интернет, за да атакуват онлайн пазарите, 

хиляди нови компании всекидневно се свързват с глобалната мрежа. Наред с 

това и потенциала на глобалната мрежа за растеж, нови работни места и 

конкурентоспособност възниква една нова по вида си Интернет икономика. С 

помощта на Интернет и с минимални разходи всяка компания, независимо то 

големината си, може да достигне до нови потенциални клиенти и партньори, 

защото днес Интернет е част от ежедневието на почти всеки човек, независимо 
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дали той е в дома си, в офиса на работното си място или дори на излет в 

планината. Социалните медии се превърнаха в неделима част от живота на 

всеки човек, а и на всеки Онлайн бизнес позволявайки му да споделя текстово, 

графично и видео съдържание до своите „приятели“ или „клиенти“. 

 

2. Еволюцията на Интернет и мащабите на Онлайн бизнесът 

2.1. Еволюцията на Интернет  

От историческа гледна точка края на 1990 началото на 1991 е официалната 

рождена дата на комерсиалният Интернет, който е със свободен достъп за 

масовите потребители. От тази далечна дата до днес ние успяхме да станем 

преки свидетели на еволюцията на интернет. 

 Web 1.0 – Статичните уебсайтове и „пазарската количка“ 

Експертите наричат Интернет преди 1999 „Единствено четими“ уеб 

страници. Ролята на средностатистическия интернет потребител е ограничена 

до четене на информацията, която е представена на него. Най-добрите примери 

за Web 1.0 са милионите статични уеб сайтове, които никнат като гъби по 

време на бума на дот-ком (което в крайна сметка доведе до дот-ком балона). 

През този етап не е имало активна комуникация или на информационния поток 

от потребителите (на информацията) към производителя (на информацията). 

Но се е родила информационната епоха! 

Според Тим Бърнърс-Лий [1] първото прилагане на мрежата, 

представляващ Web 1.0, може да се разглежда като "мрежа само за четене." С 

други думи, в началото Интернет позволи на потребителите да търсят 

информация, да я намират и да я четат. Взаимодействие с потребителя и 

приносът му към съдържанието са били много малки. 

Сред първите приложения  уеб сайтът тип „пазарска количка“, в който 

собственици на физически магазини използват за да представят продуктите си 

на потенциални клиенти, под формата на каталог или брошура, също така 

търговците на дребно осигуряват метод за всекиго навсякъде по света да 

закупи продуктите им, а те да им го доставят. 

 Web 2.0 – взаимно писане и участие в Интернет 

Липсата на активно взаимодействие на обикновените потребители с 

Интернет довежда до раждането на Web 2.0. 1999 година бележи началото на 

свободното потребителско публикуване „Чети-Пиши-Публикувай“ ерата като 

забележителен принос имат LiveJournal (започнал през април, 1999 г.) и 

Blogger (Стартирал през август, 1999 г.). Сега дори и нетехнически 

подготвеният потребител може активно да си взаимодействат и да допринесе 

за мрежата с помощта на различни блог платформи. Ако се придържаме към 

описанието на  Бърнърс-Лий за Web 1.0, можем да наречем Web 2.0 "за четене 

и писане", където всеки потребител може да допринесе за съдържанието и да 

си взаимодейства с други потребители на мрежата. Това взаимодействие 

драстично е променило релефа на мрежата. Тя вече има още по-голям 

потенциал, че ние все още очакваме да го видим. Web 2.0 прави Интернет още 
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по достъпен и улеснен за използван от потребителите, за да бъдат по-

ангажирани в информацията достъпна за тях [2]. 

Тази ера „наема на работа“ обикновеният потребител с няколко нови 

концепции като блоговете, социалните медии и свободното видео споделяне. 

Публикуването на съдържание е само на няколко кликвания! Някой от 

забележителните примери за Web 2.0 са Twitter, YouTube, eZineArticles, Flickr 

и Facebook. 

 Web 3.0 - семантично изпълняващата поръчки мрежа 

Би могла да бъде описана с  удължаването на дефиницията дадена от Тим 

Бърнърс-Лий [3] - "чети-пиши-изпълни". Трудно да си представим в 

абстрактната му форма какво представлява Web 3.0, така че нека да 

разглеждаме на две основни части - семантично маркиране и уеб услуги. 

Семантичното маркиране се отнася до разликата в общуването 

потребителите в Интернет и компютърните приложения. Едно от най-

големите организационни предизвикателства за представяне на информацията 

в интернет е било, че Интернет приложенията не са били в състояние да вложат 

контекст в данните, и, следователно, не са в състояние да разберат какво е 

подходящо и какво не е [4].  

Уеб услугата е софтуер, предназначен за подпомагане взаимодействието 

на компютър към компютър през интернет. В момента са на разположение 

хиляди уеб услуги и в контекста на Web 3.0, те заемат централно място. Чрез 

комбиниране на семантично маркиране и уеб услугите, Web 3.0 демонстрира 

обещаващият си потенциал за приложения, които могат да говорят помежду 

си директно за по-широки търсения на информация чрез прости интерфейси 

[5]. 

• Приспособено търсене (Tailor made Search) 

• Персонализирано търсене (Personalized Search) 

• Еволюция на 3D Уеб (Evolution of 3D Web) 

• Дедуктивно мислене (Deductive Reasoning) 

 Web 4.0 – “Мобилен интернет” 

Следващата стъпка в развитието не е нова версия, а алтернативна, на това 

което вече имаме. Интернет има нуждата да се адаптира към заобикалящата го 

мобилна среда. Web 4.0 ще върже в реално време всички реални и виртуални 

устройства по целият свят [6]. 

 Web 5.0- Отворен, Свързан и Интелигентен Интернет = Емоционална 

Мрежа 

Въпреки, че Web 5.0 все още не е разработена и е в процес на формиране, 

първите сигнали за нея са, че ще можем да си комуникираме с нея, все едно 

свободно разговаряме с друг човек. Web 5.0 ще се нарича още „Интернет 

симбиоза“. Този Интернет ще бъде много мощен и напълно изпълнява нашите 

заявки, Web 5.0 ще бъде „четене-писане-изпълнение-едновременност на 

мрежата“ [7]. 
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Web 5.0 ще бъде за (емоционално) взаимодействие между хората и 

компютрите. Взаимодействието ще стане ежедневно навик за много хора на 

базата на невро-технологията. За момента уеб е "емоционално" неутрален, 

което означава, Интернет не възприема потребителските чувства и емоции. 

Това ще се промени с Web 5.0 – емоционалният Интернет.  

 

2.2. Онлайн бизнесът 

„Онлайн бизнес“ е събирателно понятие, включващо в себе си 

всеобхватния електронен търговски пазар. Още през 1997 година IBM въвежда 

понятието „електронна търговия“ или „е-бизнес“, това е „сигурен, гъвкав и 

обединен подход за доставяне на разграничена бизнес полза посредством 

комбинация от системи и процеси, управляващи бизнес операциите с лекота, 

възможен благодарение на интернет технологията“ [8]. Можем да обобщим 

накратко, че „онлайн бизнесът“ е продажба, транзакция или осигуряване на 

стоки и услуги в интернет. Електронният бизнес е повече от електронна 

търговия, той позволява на фирмите да осъществяват по-ефективно както 

външните си, така и вътрешните си процеси, в тясно сътрудничество със 

своите партньори и доставчици за по-доброто задоволяване на 

потребителските потребности. Интернет е пространство, в което една 

компания може да изнесе своя бизнес, напускайки реалния пазар, или в което 

може да основе нов самостоятелен бизнес“ [9]. 

Онлайн бизнесът може да се опише като нов подход за осъществяване на 

бизнес по целият свят. Не се отнася просто до внедряване на интернет 

базирани технологии [10]. Включва реорганизация и подобряване на 

работните практики, усъвършенстване на начините за доставка на стоки и 

услуги до клиентите. Онлайн бизнесът е по-широко понятие от електронната 

търговия, защото се отнася не само до покупко-продажбата на стоки и услуги, 

но и до управление на отношенията с персонал, доставчици и клиенти, и 

интегрирането му с бизнес средата и предоставянето на услуги с по-висока 

добавена стойност [11]. 

 

Според Майкъл Спринг онлайн бизнесът включва [12]: 

• Планиране на ресурсната осигуреност на предприятието; 

• Управление на веригата на доставки; 

• Управление на човешките ресурси; 

• Усъвършенстване на производствените процеси и създаването на уеб 

базирани приложения, за това; 

• Управление на фирменото знание; 

• Управление на отношенията с клиенти. 

 

За онлайн бизнесът съществуват няколко представи: 

• Правене на бизнес в Интернет, т.е. с помощта на следните електронни 

средства: 
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- достъп до Интернет; 

- компютри и компютърни мрежи (LAN, Intranet, Extranet); 

- изготвяне на подходящи Web – сайтове; 

- реализиране на информационно-технологични проекти - отсъствие на 

хартиена документация и липса на физическо присъствие на 

партньорите по сделката; 

- ползване на портални сайтове и търсещи машини и др. 

- онлайн оператори за осигуряване и изпълняване на финансови услуги 

през Интернет. 

• Създаване на иновативни фирми, при които традиционните реални 

дейности се заместват от електронни взаимодействия, разширявайки 

производствените и търговски вериги във виртуални вериги за добавяне на 

стойност. 

• Промяна на взаимоотношенията между всички участници в бизнеса: 

- основните двама партньори – продавач и купувач; 

- трети страни (контрагенти по сделката, на които продавачът и/или 

купувачът плащат такси за извършване на услуга) като банки, 

митници, спедиция, лицензни служби, данъчни служби, 

застрахователни дружества (вкл. медицински осигуровки), пенсионни 

отчисления и др. 

• Съвкупност от различни бизнес процеси, които са компютъризирани 

и технологично обезпечени за мрежова комуникация. Взаимодействието 

между всички участници се извършва само по електронен път – особено 

електронните разплащания: 

- Мениджмънт на взаимоотношенията с клиентите (CRM) – адекватно 

реагиране на изискванията на клиентите с цел повишаване на 

лоялността им и подобряване на конкурентоспособността на фирмата. 

Предоставят се възможности за самообслужване от клиентите, което 

е важна характеристика на електронния бизнес. Прави се подробен 

анализ на миналото и настоящето поведение на клиентите с цел 

повишаване на удовлетвореността им при задоволяване на техните 

нужди. 

- Планиране на ресурсите на предприятието (ERP) – всички ресурси на 

фирмата могат да се планират с помощта на електронни средства и 

специализиран софтуер с цел оптимизиране на поръчките и 

доставките, намаляване на цената на обслужващите дейности и на 

самите продукти. 

- Мениджмънт на веригата за доставки (SCM) – намаляване на цената 

за изпълнение на дейностите по управляване на складовото 

стопанство и повишаване на сигурността при управление на запасите, 

както и ускоряване на комуникациите с доставчици на суровини, 

подобряване на пласментната дейност и на координацията между 

партньорите. 



  

  142 

 

 

3.   До каква степен предприятията в България успяват да се възползват 

от възможностите на уеб средата 

Данните от ежегодното изследване на НСИ за използването на ИКТ и е-

търговия в предприятията сочат, че сектора е стабилен в момента. На Таблица 

1 може да се види, че забавянето през 2015 година вече е преодоляно и отново 

се отчита нарастване с около 2,5 % на предприятията притежаващи собствени 

уеб сайтове. Като най-сериозно може да се отбележи изоставането на 

предприятията с заети до 49 служители, очевидно се задъхват в интегрирането 

на ИКТ в бизнеса си.  

 
Таблица 1. Предприятията в България притежаващи собствен уеб сайт [13] 

 
 

Таблица 2. Предприятията в България използващи електронни фактури [14] 

 
 

От нея става ясно, че всъщност именно предприятията с до 49 служители 

извършват почти всичките си финансови операции електронно като разчитат 

на собствени или лицензирани софтуерни продукти. Докато 20 % от големите 

предприятия в изследването все още разчитат на традиционните методи за 

финансовите си транзакции. 
Таблица 3 нагледно илюстрира делът на предприятията продаващи в 

Интернет. От данните едва от 8 %  от малките фирми продават в Интернет, докато 

средните и големи предприятия съответно държат нива от 11,2 % и 17,4. Виждаме, че 

все пак има и положителен растеж сред големите предприятия като делът на 

продаващите в мрежата за 2016 се е увеличил с 3 % на база на предходната година. 
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Таблица 3. Предприятията в България осъществили интернет продажби [15] 

 
 

Предприятията използващи системи за управление на ресурси (ERP) са 

поместени в Таблица 4, като очаквано тук лидер са големите предприятия, 

които са решили да оптимизират производственият си и работен процес и са 

въвели системите за оптимизация, 41 % от средният бизнес в страната също е 

решил да автоматизира отделни процеси, дори да съкрати човеко часове 

работа и така оптимизира мащабите си. 

 
Таблица 4. Предприятията в България използващи ERP системи [16] 

 
 

Предприятията, които са използвали софтуерни приложения за 

управление на информацията за клиенти (CRM) са поместени в Таблица 5, като 

онагледяват слабото развитие в това отношение на българските компании. 

Очевидно те до голяма степен разпитат на традиционните модели за 

комуникация и са оставили на заден план съвременните решения в областта, 

които автоматизират всички процеси свързани с клиентското обслужване и 

информираност.  
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Таблица 5. Предприятията в България използващи CRM системи [17] 

 
 

Доклад, подготвен от съвместен екип на MOVE.BG и Brain Workshop и 

представен на конференцията EDITogether Digital Hub Bulgaria посочва , че 

ИКТ секторът в България расте със 74 млн. евро годишно и инвестициите в 

него нарастват със средно 28,5 млн.евро всяка година. Тези положителни 

данни авторите на доклада отдават основно на големите и концентрирани в 

София аутсорсинг компании, а това не води до устойчива дигитално 

задвижвана икономика. В България има талантливи инженери и 

предприемачи, които развиват авангардни технологии и бизнеси. Те обаче не 

определят характера на българската индустрия и страната изостава от 

средноевропейските показатели по иновации, дигитални умения и прилагане 

на технологии в бизнеса и обществените системи. 

 

4.    Заключение 

Представеният доклад има за цел да опише еволюцията на Интернет от 

пускането му с комерсиална цел до днес. От направената ретроспекция можем 

да заключим, че с единият крак сме в ерата на Web 3.0, като фактора за да 

преминем и с другия крак се нарича уеб 3D среда, което до 2020 според 

експертите в областта ще е факт. Но тук това не е толкова важното, а това какви 

са видовете Онлайн Бизнес, които ерата на Web 2.0 e създала, по какъв начин 

Българската икономика успява да се намеси в тези нови пазари и какви са 

резултатите от това. 

За съжаление на база на световният опит в областта можем да твърдим, че 

все още изоставаме след големите индустриално и технически развити страни, 

но положителните новини тук идват от доклад представен от съвместен екип 

на MOVE.BG и Brain Workshop, който посочва, че ИКТ секторът в България 

расте със 74 млн. евро годишно и инвестициите в него нарастват със средно 

28,5 млн.евро всяка година, като според авторите му това се дължи на 

концентрираните аутсорсинг фирми в София. 
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В заключение искам, след направеният от мен анализ на данните и 

получените резултати искам да обобщя няколко препоръки: 

 повишаване на дигиталните умения чрез онлайн отворени 

курсове, 

 насочване на бюджетни средства към университети и колежи, 

които полагат усилия в посока подкрепа на предприемачеството 

и иновациите 

 включване на курсове по предприемачество в програмите на 

университетите 

 стимулиране на инициативи, състезания и предизвикателства от 

различен характер, водещи до създаване на продукт. 

 разширяване на обхвата и качеството на електронните публични 

услуги 

 повишаване на съществуващия капацитет на отделните 

административни структури да обменят информация и документи 

по електронен път. 

 създаването на фискални стимули под формата на безлихвено 

отложено плащане на дължими осигуровки за първите няколко 

месеца за стартиращите дигитални компании 
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Abstract. That study aims to identify the current trends in the development of the outsourcing 

as a business model as well potential exposures in the implementing this type of business 

strategy. In this article provides an overview of the Bulgarian economy, prospects for 

outsourcing in Bulgaria, discussed were measures to promote the sector, specified are 

successful examples etc. With an abundance of educated and multilingual prospective 

employees, Bulgaria is certain to continue to make inroads into global business process 

outsourcing. Bulgaria has a strategic location, political stability and low costs of doing 

business. 
Keywords: outsourcing, risks, control, business management, trends, development. 

 
1. Въведение 

В условията на осезаема икономическа криза, в която се намираше 

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 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 изпълнение 

стопански субекти, се реформира, като променя и модифицира начина, по 

който осъществява основната си дейност, концентрира своите ресурси и 

mailto:v_nikiforov@abv.bg
mailto:dtenchev@mail.bg
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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. 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. 60% от анкетираните предприятия прилагат в момента или 

възнамеряват да използват в близко бъдеще аутсорсинг поне на една функция, 

свързана с информационните технологии. 

Според друго проучване, проведено от Българската аутсорсинг 

асоциация и представено с доклад на форума „Аутсорсинг дестинация 

България 2016” в гр. Пловдив [3], може да се направи обосновано 

предположение, че до 2020 г., приходите на аутсорсинг компаниите в България 

ще нараснат до 6% от Брутния вътрешен продукт (БВП), в сравнение с 3,4% за 

2015 г. За 2015 г. секторът е генерирал 2,73 млрд. лева приходи, което е ръст 

от 23% спрямо 2014 г. Очакванията са до 2020 г. приходите в сектора да се 

увеличат до 5,26 млрд. лева. 2 400 лева е средната месечна работна заплата в 

бранша през 2015 г., което е близо три пъти повече от средната за страната. 

Същевременно платените осигуровки в сектора възлизат на 161 млн. лева, 

което е ръст от 30% в сравнение с 2014 г. и формира 4,4% от общата сума на 

платените социални осигуровки в страната за миналата година. Изчислено е, 

че компаниите от сектора са платили 1,72% от целия обем данъци през 2015 

година. Основна перспектива в развитието на аутсорсинга е в посока, 

различията между отделните видове бизнес процеси постепенно да намалеят и 

същите постепенно да са уеднаквят и обединят, предвид комплексността на 

процесите. Световната тенденция за трансформирането на индустрията чрез 

засилване на фокуса върху добавената стойност дава отражение и у нас. 

Компаниите от сектора следва да предлагат все по-комплексни услуги и да се 

превръщат в стратегически партньори за своите клиенти. Аутсорсинг моделът 

се променя изключително бързо – от тактически се превръща в стратегически 

инструмент. За компаниите става все по-важно да повишават гъвкавостта на 

действие и достъпа до нови умения, които са ноу-хау на аутсорсинг 

индустрията. Тенденцията е най-добрите доставчици на услуги да бъдат тези, 

които използват най-иновативните технологии, за да отговорят максимално 

бързо и качествено на нуждите на своите клиенти. Според проучването на 

Българската аутсорсинг асоциация, през 2015 г. над 32 500 български студенти 

са завършили специалности, които им позволяват да намерят реализацията си 

в аутсорсинг индустрията. Голяма част от тях са таланти в областта на 
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математиката и информатиката. Същевременно около 40% от българите на 

възраст между 19 и 34 години говорят поне два чужди езика, а повече от 20% 

владеят три чужди езика. Това обяснява защо през 2015 г. броят на заетите 

лица в аутсорсинг сектора в България възлиза на 42 хил. души, които се очаква 

да достигнат до 64 хил. души през 2020 г. 

 

2. Тенденции в развитието на аутсорсинга 

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 

основната им дейност, като по този начин да постигнат конкурентно 

предимство. 

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”. За първи път класификация на 

аутсорсинга, превърнала се в класическа, е предложена от Gartner Group. Тя се 

основава на разделението на техническото и бизнес равнището, както и на типа 

обкръжение, според които се открояват пет направления в аутсорсинга: 

Knowledge Process Outsourcing (KPO) - дейности с висока добавена стойност; 

Business Process Оutsourcing (BPO) – аутсорсинг на бизнес процеси; Business 

Service Provider (BSP) – доставчик на бизнес услуги; IT Outsourcing (ITO) – 

аутсорсинг в сферата на информационните и комуникационните технологии; 

Application Service Provider (ASP) – доставчик на приложения за услуги, 

програми, апликации и др. 

Нашата страна притежава изключително важни предимства в бизнес 

сектора, които биха могли да се обобщят в следните фактически аспекта: 

 България предлага квалифициран и разходно-ефективен персонал, 

ниски наеми на бизнес площи и конкурентни цени за осъществяване на бизнес 

дейност. 

 Според изследване на Сиско, България се нарежда на 5-то място в 

света и на 3-то в Европа по бързина на интернет връзката. 

 България е една от малкото страни, които притежават система от 

езикови гимназии, в които, след едногодишно интензивно обучение, 

учениците започват да изучават основните предмети на съответния чужд език. 
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 Около 60 хиляди студенти завършват всяка година от всички 

български. университети. Около 50% от завършилите получават степени по 

специалности, приложими към нуждите на аутсорсинга. 

 98% от учениците, записани в средното училище в България изучават 

чужд език, a 73% поне два чужди езика.  

 Офис наемите в София са най-ниските в региона и е вероятно да 

останат ниски, поради високо ниво на предлагане на офис площи. 

 Процентът на текучество в българските аутсорсинг центрове е 

няколко пъти по-нисък от този в Европа и Индия. 

 България остава сред първенците в света и продължава да заема 

позиция в горната част на класацията на аутсорсинг дестинациите на AT 

Kearny, като страната ни заема 9-то място. Макар и член на Европейския съюз, 

страната предлага условия за поддържане на по-ниски производствени и 

транспортни разходи в сравнение с повечето други страни-членки. 

 

 
 

Фиг. 1. Развитие на аутсорсинга през последните 15 г. 

Източник: Министерство на икономиката и енергетиката [5] 
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От България се обслужват клиенти в Западна Европа, Северна Америка и 

Азия, като повечето от тях са в класациите за най-богатите в света компании. 

Компаниите, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси, предлагат услуги 

на повече от 25 различни езика. Преди едва 10 години България се появи на 

световната географска карта по отношение на аутсорсинга, но вече успя да 

привлече водещи международни компании в повечето сегменти на сектора. 

Най-голямо търсене има към кол-център операциите, обслужване на клиенти, 

следвани от пазарните проучвания. Индустрията е концентрирана основно в 

София, но и други големи градове също започват да привличат фирми от 

сектора. 

 
Фиг. 2. Страни с най-голям очакван брой сключени договори за аутсорсинг 

Източник: Exentix [6] 

 

 
Фиг. 3. Очаквания за най-търсени езици в следващите години (%) 

Източник: Exentix [6] 
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Фиг. 4. Проучване класира България на 25 място в света по бързина на интернет 

връзката (download speed mbps). Източник: netindex.com [7] 

 

Изключително важно преимущество на нашата страна са и ниските цени 

на бизнес площи и офиси. През последните години строителството и 

предлагането на бизнес площи с високо качество в България е много високо. 

Бизнес Парк София е най-големият офис парк в Югоизточна Европа с обща 

застроена площ от 300 000 кв.м. Той представлява оригинален, 

мултифункционален и модерен бизнес парк, разположен в близост до центъра 

на София и летището. Бизнес Парк Варна е мултифункционален комплекс от 

офис сгради с обща площ от 67 430 кв.м. Има уникален дизайн, отлична 

инфраструктура и стратегическа локация. Модерните офис площи в София са 

1 533 000 кв.м., от които 45% са Клас А, като офис площите, които в момента 

се строят, възлизат на 306 000 кв.м., а свободните офис площи в София са 30%. 

След пика на цените на недвижимите имоти през 2008 г., по време на 

финансовата криза същите спаднаха с 32%, след което постепенно се 

увеличават с малки трендове до настоящата 2017 г. 
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Фиг. 5. Среден месечен наем на първокласни офис площи, €/кв.м за месец. 

Източник: Forton International [8] 

 

София е класирана на 12-то място като най-евтиния град сред 73 града, 

според изследване на UBS Wealth Management Research, което сравнява цената 

на живот на база потребителската кошница спрямо покупателното поведение 

в Западна Европа. 

По отношение на човешките ресурси, страната си също е сред първенците 

в света. Българската образователна система е подходяща за нуждите на 

аутсорсинга. В България има повече от 60 000 дипломиращи се студенти от 53 

университета и колежа, като поне 20 000 дипломиращи се студенти, 

завършващи стопански науки, информатика, както и някои от социалните и 

технически науки са подходящи още като студенти за стартиране на работа в 

сектора на аутсорсинга. Над 20 000 чуждестранни студенти се обучават в 

българските университети, като около 80 000 български студенти, учещи в 

чужбина, обогатяват работната сила за нуждите на сектора. Всяка година 

приблизително 15 000 студенти получават университетска диплома по редки 

езици като китайски, японски, хинди, скандинавски и славянски езици. 

Българските специализирани гимназии – 1145, са идеална база за 

обучение на специалисти за нуждите на аутсорсинга. 98% от учениците в 

българските гимназии изучават чужд език, а 73% изучават поне два чужди 

езика. Има над 100 специализирани езикови училища (около 10 000 ученици 

завършват всяка година), където се изучават западно-европейски или други 
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чужди езици. Други езици, изучавани в българските гимназии, са: 

португалски, японски, китайски, арабски, румънски, шведски, хинди, иврит и 

турски. Над 544 професионални гимназии предлагат изучаване на бизнес, 

технически науки, изкуства, занаяти и други. В тези гимназии се дипломират 

над 30 000 ученици на година. 

 

 
 

Фиг. 6. Брой студенти, записани в университети и колежи, (в хиляди). 

Източник: НСИ [9] 

 
 

Фиг. 7. Завършили университети и колежи по специалности за 2013, (%). 

Източник: НСИ [9] 

 

Брой чуждестранни студенти в 

българските университети, 2014 

Турция 3 961 

Гърция 2 510 

Македония 521 

Украйна 463 
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Молдова 454 

Сърбия 368 

Русия 255 

Албания 210 

Други 2 307 

 
  Фиг. 8. Източник: НСИ [9]                              Фиг. 9. Източник: МОН [10] 

 

 
Фиг. 10. Източник: Manpower [11] 

 

3. Заключение 

Представената в настоящия доклад тема за тенденциите в развитието на 

аутсорсинг е широко дискутирана и представена на множество научни, бизнес 

форуми и публикации. През 2016 г. обаче, съгласно годишната класация на 

консултантската компания Cushman&Wakefield, България губи сериозни 

позиции при най-перспективните аутсорсинг дестинации в света, което по 

същество представлява неблагоприятна тенденция. Въпреки че продължава да 

е сред 10-те топ държави, тя преминава цели пет места и вече е на 7-а позиция. 

Причината са увеличените разходи и рискове пред бизнеса, които фактори се 

наблюдават у нас през изминалата година. Тези фактори не следва да са 

изненада основно поради повишените разходи за труд и ръста в цените на 

имотите и наемите. Политическата несигурност най-вероятно също оказва 

влияние върху рисковете, както и близостта на страната до конфликтни точки 

Брой завършили средно образование 

- чуждоезиков профил 

Английски 4943 

Немски 2099 

Френски 1153 

Испански 775 

Руски 221 

Италиански 160 

Румънски 17 

Гръцки 12 

Турски 1 

Диапазон на заплащане според езиците, на които се предоставят 

услуги в аутсорсинг центровете, месечна брутна заплата, € 

Само английски 400 – 500 

Френски, испански, немски, руски, 

италиански, турски 
450 – 800 

Скандинавски езици, португалски, 

чешки, полски, унгарски, гръцки, 

румънски, китайски 

600 – 1 000 
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като Турция и Близкия изток. Разходите са с най-голям дял при определяне на 

позицията в класацията – 50%, рисковете формират 20%, а 30% са условията 

за опериране на компаниите от аутсорсинг сектора. Там България е втора, а 

пред нея е само Литва. Страната ни е и в групата на така наречените Pioneering 

локации, където са все още развиващите се дестинации – първа в тази група е 

Виетнам. В другата група са т.нар. Maturе, или зрели пазари, където лидер е 

Румъния, а намират място и държави като САЩ, Ирландия, Франция. 

Понякога от тази група се насочват и бизнеси към първата. От останалите 

европейски държави, в които аутсорсинг индустрията тепърва навлиза, в най-

перспективните 15 страни са включени още Сърбия, Турция и Испания. В тази 

група Виетнам запазва лидерската си позиция заради все още сравнително 

ниските разходи за ВРО бизнеса. Второто място е за Перу, като страната се 

придвижва с една позиция напред. Топ 5 се допълва от Литва, Ел Салвадор и 

Индонезия, която е нова тази класация. Същевременно от вече установените и 

зрели пазари, които привличат аутсорсинг индустрията, лидер е Румъния 

заради ниските разходи и условията за опериране на компаниите. Един от най-

активните сектори при аутсорсинга е банковият, който е особено притиснат от 

необходимост да намали разходите и прехвърли към обособени центрове 

счетоводните си операции, операциите, свързани с човешките ресурси, както 

и други доставки. Напускането на Великобритания от Европейския съюз, 

известно като Brexit, също оказва влияние върху този процес, но за съжаление 

България досега не е печеливша от тези тенденции. Според анализаторите 

заплащането в региона остава относително ниско и ще догонва още дълги 

години това в развитите държави, което ще го прави все още атрактивен. 

Липсата на подготвени кадри се посочва като основен проблем – нещо, с което 

вече се сблъсква и България. 

През изтичащата 2016 г. много аутсорсинг компании в България бележат 

значителен ръст в наемането на човешки капитал и разрастване обхвата на 

бизнес процесите. За 10 години секторът се е увеличил многократно, въпреки 

лекия спад от 5% през 2009 г. заради настъпилата глобална финансова криза. 

През 2014 г. секторът бележи ръст от 13.7% в сравнение с 2013 г. Прогнозата 

е почти тройно увеличение на заетите в сектора до края на 2020 г., което 

подсказва нестихващия интерес на световните компании и благоприятната 

среда, която предлага България. Според последните проучвания на 

анализаторската компания А.Т. Keаrney, България се нарежда на 17-то място в 

класацията за глобални услуги, като първенството се държи от Индия. През 

2015 г. общият брой на заетите в сектора е 42 хил. души, които произвеждат 

до 3,4% от БВП на страната. България заема 3-то място в света по атрактивност 

в сектора за 2015 г. Само за година страната се e изкачила с 11 позиции в 

проучването на Cushman&Wakefield като една от най-привлекателните 

аутсорсинг дестинации. За в бъдеще секторът ще продължава да се развива със 

стабилни темпове като основен конкурент на страната ни в аутсорсването на 

бизнес операции си остава Румъния. 
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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. The management of the Institute of Public Administration (IPA) is a process 

requiring the discovery and application of methods and procedures that help increase the 

effectiveness of the trainings performed for the employees of the administrative organizations 

(AO). This effectiveness is tied to the tripartite model in offering the educational service, 

including: IPA lecturers, AO employees and AO executives. This tripartite model of IPA 

training offers problems in terms of effectiveness assessment. One such method is the return 

of investment from training, but its modification is necessary for its implementation by IPA. 

Keywords: small and middle business; return of investment; institute of public 

administration; administrative organizations; modified system; system of indicators.  

 

1.     Въведение 

Управлението на Института по публична администрация (ИПА) е процес 

изискващ намирането и прилагането на методи и подходи, подпомагащи 

повишаване на ефективността от изпълняваните процеси по обучение на 

служителите от административните организации (АО). Тази ефективност е 

обвързана с тристранния модел при предлагане на образователната услуга, 

включващ: лекторите на ИПА, служителите на АО и ръководителите от 

АО. Този тристранен модел при предлагането на обучения е свързан с 

проблеми по отношение оценяването на ефективността. 

Целта на настоящия доклад е въз основа на теоретико-методологическо и 

приложно изследване да се разработи методика за прилагане на 

модифицираната система за оценяване на ефективността от обученията 

“Възвращаемост на инвестициите от обучения” (ВИО) в ИПА. 

Задачите в съответствие с поставената цел са: 

● Да се изследва състоянието на изследвания проблем; 
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● Да се модифицира структурата и съдържанието на модела 

ВИО; 

● Да се разработи методика за прилагане на 

модифицираната система ВИО в ИПА. 

 

2.      Състояние на изследвания проблем 
Дейността на АО, като част от ПА, е насочена към постигане на 

административни цели чрез съвместната и координирана работа на 

сътрудниците в тях. Сътрудниците, като част от административната система, 

е необходимо постоянно да подобряват знанията и повишават компетенциите 

си [1,2]. Това е целенасочен процес, в които участват служителите на АО, 

ръководителите на съответните структурни звена и организацията, 

извършваща обученията. На територията на страната ни това е Институтът по 

публична администрация (ИПА). 

Основната дейност на Института е свързана с осигуряване на обучение за 

повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на 

служителите в държавната администрация. Институтът организира и 

провежда задължителното обучение на постъпващите за първи път на 

държавна служба, на назначените за първи път на ръководна длъжност 

държавни служители, както и обучение на висшите държавни служители [6]. 

Tези обучения се финансират чрез средства, които се определят ежегодно със 

Закона за държавния бюджет на Република България и са в размер до 2 на сто 

от планираните средства за работна заплата. Незадължителните обучения са за 

сметка на административните структури и организациите, чиито служители се 

обучават, или за сметка на обучаващите се [7]. 

Институтът по публична администрация разполага с детайлно 

разработени правила за организация на учебната дейност. Тези правила 

регламентират всички фази на обучението – анализ на потребностите от 

обучение, планиране, подготовка, провеждане, отчитане и оценка [6]. 

Участниците в учебната дейност на ИПА са: 

1. Мениджъри обучение – служители на ИПА, които отговарят за 

планирането, съдържателната подготовка и оценката на обучението;  

2. Организатори обучение – служители на ИПА, които отговарят за 

организационното и техническото осигуряване на обучението; 

3. Лектори – специалисти в различни тематични области, притежаващи 

съответната професионална експертиза  и умения за обучение на възрастни; 

4. Обучаеми – служители от всички нива на държавната администрация, 

които участват в курсовете и семинарите на ИПА. 

Анализът на потребностите от обучение (АПО) идентифицира 

несъответствието между актуалното и необходимото равнище на 

компетентност за отделни професионални групи или за АО като цяло. Избира 

се подходящ формат на обучение, целеви група, към която да е насочен курса, 

и се формулират съдържателни акценти на учебните програми. Този процес е 
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свързан с: планиране, подготовка, създаване и съхраняване на учебно 

досие, провеждане на обучения, отчитане и оценка. 

Според годишния доклад за дейността на ИПА за 2016 г. „На обученията 

по 5 курса на ИПА е направена и последваща оценка – чрез онлайн анкети за 

участниците и за техните преки ръководители. Общото мнение на 

участниците в проведените обучения е положително - повечето от тях биха 

препоръчали посетения от тях курс на свой колега; след обученията 

участниците се определят като по-мотивирани и посочват, че в голяма 

степен прилагат усвоените знания и умения.  

Като проблем обаче се очертава много ниския процент на 

получената обратна връзка от страна на преките ръководители на 

съответните участници в обученията – едва около 20 %. Този нисък 

процент може да се дължи на различни причини – слаба заинтересованост 

на някои ръководители към обучението на служителите, персонални 

промени,  незадоволителна вътрешна комуникация и пр.” [8]. Това изисква 

търсенето на адекватни методи и системи за получаването на релевантна 

обратна връзка. 

 

3.     Същност на метода “Възвращаемост на инвестициите от обучения” 

Възвръщане на инвестициите от обучението (ВИО) - Return of investment  

(ROI) е метод за оценка на обучението, провеждано на работното място (фиг. 

1). Той представя идентификатори за оценка на съизмеримостта на 

инвестициите в човешкия капитал спрямо очакваните ползи в малките и 

средни предприятия (МСП).  

Доналд Киркпатрик, като автор, занимаващ се с управлението на 

персонала, разработва модел за измерване, включващ следните четири нива 

за оценяване на обучението [4]: 

➢ Ниво 1: Реакция – Как се чувстват участниците в програмата 

по време на нейното провеждане? 

➢ Ниво 2: Учене – До каква степен участниците повишават 

своите знания, усъвършенстват уменията си, и/или променят 

отношението и нагласите си? 

➢ Ниво 3: Поведение – До каква степен те променят своето 

професионално поведение? 

➢ Ниво 4: Резултати – Какви крайни резултати са налице? (по 

отношение на количество, качество, безопасност, продажби, разходи, 

печалби?) 

По-късно към този модел Джак Филипс добавя още едно ниво [5]: 

➢ Ниво 5: ROI: Return Of Investments (Възвръщаемост на 

инвестициите) – Сравнение между ползата от програмата и 

разходите, вложени в нея. 

Индикаторите за измерване, които се използвани са: брой участници в 

програмата за обучение, общ брой часове, брой часове на един участник, 
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инвестиции в обучението (процент от работната заплата и разходи за един 

участник). 
 

 

Фиг. 1. Метод „Възвращаемост на инвестициите от обучения“ 

 

Измерване на Ниво 1: Реакции 

В това ниво се измерва: съответствие с извършваната дейност, обем на 

новата информация, значение на новата информация, намерение да се 

използват уменията / знанията, ефективност на обучителите, ефективност на 

провеждането и препоръки към колеги за включване в програмата. 

Инструментариум за събиране на данните са въпросници и карти за 

оценяване. 

Измерване на Ниво 2: Учене 

В това ниво се измерва: осмисляне на знанията / уменията, способност за 

ползване на знанията / уменията и увереност при ползването на знанията / 

уменията. 

Инструментариум за събиране на данните са самооценка, входящи и 

изходящи тестове. 

Измерване на Ниво 3: Поведение 

В това ниво се измерва: значимост на знанията / уменията в моята 

ежедневна дейност (след прилагането им в работата), честота на използване на 

знанията / уменията (по време на работа) и ефективност на знанията / уменията 

(по време на приложението им в работата). 
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Инструментариум за събиране на данните са изследване, наблюдение и 

самооценка. 

Измерване на Ниво 4: Резултати 

Резултатите и тяхното измерване се извършва след приключване, а 

обучителната програма има за цел да установи взаимовръзката между 

преминалото обучение и постигнатите резултати в МСП. Изискването при 

събиране на данните от 3 и 4 ниво е то да бъде след приключване на 

обучителната програма с времеви хоризонт от 6 месеца до 1 година. Тук се 

използва разнообразен инструментариум по отношение събиране на данните, 

като: изследвания, анкети, наблюдения, интервюта, контролни групи, 

дискусии във фокус – групи и бизнес – проучвания. 

Измерване на Ниво 5: Възвращаемост от инвестициите 

Последното ниво има за цел да определи възвращаемостта от 

инвестициите направени за обучения в МСП [5]. Първоначално се определя 

Съотношението: разходи/ползи: 
 

Ползи от програмата

Разходи за програмата
Съотношение: разходи/ползи =

  (1) 

където: 

Съотношението разходи/ползи – са нетните ползи за всеки 

инвестиран лев (2 – 3 % се счита за успешна инвестиция); 

Ползи от програмата – са данните получени от 3 и 4 ниво в период 

между 6 месеща и 1 година; 

Разходи за програмата – са средствата в лева изразходвани за 

обучение. 
 

ВИО =
Нетни ползи от програмата

Разходи за програмата
  (2) 

където: 

Нетни ползи от програмата - се определят от печалбата = ползи - 

разходи. 

Очаквани резултати от прилагането на метода са: 

➢ Повишаване доверието на работодателите към процеса на 

обучение на персонала; 

➢ Повишаване на мотивацията на работодателите към 

провеждане на начално професионално обучение и квалификация 

за постигане съответствие между уменията на работещите и 

изискванията на конкретните работни места; 

➢ Конкретни стъпки към установяване на трайни контакти 

между работодатели в малките и средни предприятия (МСП) и 
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обучаващи организации за реализиране на дългосрочни програми за 

професионално обучение, отговарящи на променящите се условия в 

предприятието. 

Прилагането на ВИО създава предпоставка за следните нематериални 

ползи: повишаване удовлетвореността от извършваната работа, 

повишаване отговорността в организацията, подобряване на екипната 

работа, намаляване броя на конфликтите, редуциране стреса на работното 

място, подобряване взаимоотношенията между ръководител и пряко 

подчинени служители, подобряване на комуникациите между служителите 

и пр. 

Така разработен и прилаган в МСП този модел е необходимо да бъде 

модифициран в съответствие със структурните и съдържателните 

характеристики за прилагането му в управлението на ИПА. 

 

4.     Структура и съдържание на модифицираната система ВИО в ИПА 

ИПА е институцията обвързана с предлагането на адекватни и 

отговарящи по периодичност и честота обучителни програми. Това предполага 

израждането на взаимовръзката между лектори на ИПА, служители в АО и 

ръководители на АО. Оценяване ползите от провежданите обучения в ИПА 

е възможно чрез метода ВИО, но е необходимо неговото модифициране. Този 

процес на модифициране трябва да бъде в съответствие със спецификата на 

извършваните управленски дейности в ИПА (фиг. 2) [3]. 
 

Направление  ЛЕКТОРИ в ИПА 

Ц
Е

Л
И

Оценяване

Показатели

Направление  СЛУЖИТЕЛИ на АО 

Ц
Е

Л
И

Оценяване

Показатели

Направление  РЪКОВОДИТЕЛИ от АО 

Ц
Е

Л
И

Оценяване

Показатели

МСВИО

Фиг. 2. Модифицирана система ВИО в ИПА 
 

Модифицираната система Възвращаемост на инвестициите от обучения 

(МСВИО) включва три основни направления: 

➢ Направление „ЛЕКТОРИ на ИПА“ – определят се специфичните 

цели, свързани с теоретичното, теоретично-методическото и/или 
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приложно обучение, и въз основа на тях конкретизиране на 

показатели за определяне ефективността и методи за оценяване на 

получените резултати; 

➢ Направление „СЛУЖИТЕЛИ на АО“ – определят се 

специфичните за служителите цели, свързани с повишаване на 

компетенциите, резултатите от трудовото им представяне и 

кариерното им израстване, и въз основа на тях конкретизиране на 

показатели за определяне ефективността и методите за оценяване 

на получените резултати; 

➢ Направление „РЪКОВОДИТЕЛИ от АО“ – определят се 

специфичните за ръководителите цели, свързани с повишаване на 

общата ефективност на служителите (знания, умения, 

компетенции, надеждност, качество и бързина при трудовото 

представяне), и въз основа на тях конкретизиране на показатели за 

определяне ефективността и методи за оценяване на получените 

резултати. 

Тази структура и съдържание на МСВИО създава предпоставка за 

разработване на методика за прилагане на всяко от трите направление и по 

този начин намаляване на емержентността при нейното прилагане. 

5.     Методика за прилагане на МСВИО в ИПА 

Методиката за прилагане на МСВИО в ИПА обхваща методическа 

последователност от управленски дейности. Тази методическа 

последователност от управленски дейности следва да определи 

систематичността на процесите и облекчи изграждането на структурата и 

разработването на съдържанието на МСВИО в процеса на въвеждането й [3]. 
 



  

  165 

 

М
Е

ТО
Д

И
К

А
  З

А 
 П

РИ
Л

А
ГА

Н
Е 

 Н
А 

  М
С 
ВИ

О
   

В 
 У

П
РА

В
Л

ЕН
И

ЕТ
О

  Н
А 

  И
П

А

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е

 Л
Е

К
Т

О
Р

И
 в

 И
П

А
 

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е

 С
Л

У
Ж

И
Т

Е
Л

И
 н

а 
А

О
 

Н
А

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
 Р

Ъ
К

О
В

О
Д

И
ТЕ

Л
И

 о
т 

А
О
 

МЕТОДИЧЕСКА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА НАПРАВЛЕНИЕТО

1. ОБХВАТ

2. СТРУКТУРА

3. АЛГОРИТЪМ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ

4.СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

МЕТОДИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

НАПРАВЛЕНИЕТО

1. ОБХВАТ

2. СТРУКТУРА

3. АЛГОРИТЪМ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ

4.СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

МЕТОДИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

НАПРАВЛЕНИЕТО

1. ОБХВАТ

2. СТРУКТУРА

3. АЛГОРИТЪМ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ

4.СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ

 
Фиг. 3. Направления и методическа последователност при прилагане на МСВИО в 

управлението на ИПА 

Направленията и методическата последователност при разработване и 

въвеждане на МСВИО (фиг. 3) включва дефиниране на трите направления: 

ЛЕКТОРИ на ИПА, СЛУЖИТЕЛИ на АО, РЪКОВОТЕЛИ от АО с оглед 

определяне на границите и обхвата. Методическата последователност за 

въвеждане на всяко едно от направленията включва: обхват и нейната 

структура. В съответствие с това трябва да се разработи алгоритъм на 

управленските дейности в направлението и да се определят  специфичните 

условия, присъщи на направлението. Крайният резултат се оценява на база 

подобрената възвращаемост от направените инвестиции за обучения и общата 

ефективност от извършваната административна дейност (бързина, 

качество и надеждност на предлаганите административни услуги) на 
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съответната АО [3]. 

Дефинирането на трите направление в МСВИО се отнася до обхвата и 

техните граници. Целта при това дефиниране е необходимостта да бъдат 

обхванати всички цели, показатели и система за оценяване, които следва да 

изградят присъщите им причинно-следствени връзки и да интегрират 

компонентите, включени във всяко от направленията. 

5.1 Направление „ЛЕКТОРИ в ИПА“ 

Обхватът в това направление са всички лектори (селектирани чрез 

поддържана база от данни), провеждащи специализирани обучения в 

зависимост от идентифицираната необходимост за придобиване на знания и 

компетенции в съответната АО. 

Структурата в това направление изисква да се формулират качествено и 

количествено целите, съответстващи на курса на обучение, в йерархичен 

порядък. В съответствие с формулираните цели се посочват конкретните 

показатели и прилежащите методи за оценяване. 

Алгоритъмът на управленските дейности конкретизира базовите цели 

на обученията, показатели за оценяване на ефективността на обучението 

(съответствие с необходимостта от обучението, учебно-методическа 

организираност, методи на преподаване, обем на информацията, входяща и 

изходяща ефективност на обучението) и методите за оценяване (карта за 

оценяване, специализирани въпросници, тестове).  

Специфичните условия отчитат времевите (времето за прилагане на 

показателите за ефективност, чрез методите за оценяване – преди, по време 

и след приключване на обучението) и пространствените характеристики (на 

място - ИПА) за реализиране на методическата последователност. 

5.2 Направление „СЛУЖИТЕЛИ на АО“ 

Обхватът в тава направление са всички служители (подбор направен от 

преките ръководители), подлежащи на базови или специализирани обучения 

в ИПА. 

Структурата в това направление изисква да се формулират качествено и 

количествено целите, съответстващи на необходимостта от обучение, в 

йерархичен порядък. В съответствие с формулираните цели се посочват 

конкретните показатели и прилежащите методи за оценяване. 

Алгоритъмът на управленските дейности конкретизира базовите цели 

на обучението, показатели за оценяване на ефективността от обучението 

(базови знания, обезпеченост на обучителния процес, степен на придобити 

знания, посещаемост на обучението, самооценка на придобитите знания и 

умения) и методите за оценяване (карта за оценяване, анкетна карта, 

тестове). 

Специфичните условия отчитат времевите (времето за прилагане на 

показателите за ефективност, чрез методите за оценяване – входящо и 

изходящо оценяване) и пространствените характеристики (на място - ИПА) за 
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реализиране на методическата последователност. 

5.3 Направление „РЪКОВОДИТЕЛИ от АО“ 

Обхватът в това направление са всички ръководители на дирекции, 

отдели и звена от съответната АО, идентифицирали необходимостта от 

повишаване на знанията, компетенциите и уменията на служителите. 

Структурата в това направление изисква да се формулират качествено и 

количествено в йерархичен порядък целите, съответстващи на необходимостта 

от придобиване на определени знания, компетенции и умения за целите на АО. 

В съответствие с формулираните цели се посочват конкретните показатели за 

оценяване на ефективността от проведените обучения и прилежащите методи 

за оценяване. 

Алгоритъмът на управленските дейности конкретизира базовите цели 

за необходимостта от обучения, показатели за оценяване на ефективността 

(ефективност от обучението, бързина и качество при изпълнение на 

дейностите и задачите, прилагане на придобитите знания) от обучението и 

методите за оценяване (наблюдение, анкетна карта). 

Специфичните условия отчитат времевите (времето за прилагане на 

показателите за ефективност, чрез методите за оценяване – наблюдение на 

трудовото представяне) и пространствените характеристики (от място - АО) 

за реализиране на методическата последователност. 

 

6. Заключение 

Приложната интерпретация на разработената методика за прилагане на 

МСВИО в АО правят възможно въвеждането на подход за усъвършенстване 

управлението на дългосрочна ефективна основа. Тя се характеризира със 

същност, обхват и структура на етапите за прилагане при конкретните условия 

в ИПА. 

На тази база са формулирани следните по-важни приносни моменти: 

1. Структурно и съдържателно е модифициран метода възвращаемост 

на инвестициите от обучения в съответствие с ИПА и спецификата 

на административните организации; 

2. Разработена е методика за прилагане на модифицираната система 

възвращаемост на инвестициите от обучения (МСВИО) в 

управлението на ИПА, която включва: Направление „ЛЕКТОРИ 

на ИПА“, Направление „СЛУЖИТЕЛИ на АО“ и Направление 

„РЪКОВОДИТЕЛИ от АО“; 

3. На тази основа е разработена методическата последователност за 

въвеждане на направленията в ИПА, като са определени: обхват, 

структура, алгоритъм на управленските дейности и специфични 

условия за направлението. 

Тази методика създава възможността да се конкретизират целите и 

показателите за оценяване ефективността от провежданите обучения от ИПА 
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в съответствие с разработените направленията и методическа 

последователност. 
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Abstract. The specific dimensions (characteristic features) of team leadership in a new 

paradigm context are examined. The focus lies on transactional, charismatic and 

transformational leadership. Therefore, we may conclude that the new leadership theories are 

integrative. They examine more than one characteristic of leadership, including distinctive 

features, behaviour, process of influence and situational context. The new (integrative) 

approach to leadership, the new paradigm through the prism of leadership roles in team 

environment, John Adair's functional model of leadership, the concept of self-leadership by 

Manz and Sims and Hersey Blanchard's situational leadership model are analyzed by 

identifying dependencies connected with the phases necessary when building a team. The 

main thesis of the author is that through specific leadership studies and applications in a team 

environment occur processes of evolutionary concepts, and revaluation of general truths and 

accumulated knowledge is needed. 

Keywords: leadership, new paradigm, transactional, charismatic and transformational 

leadership, leadership roles, team. 

 

1.    Въведение 

Лидерството е неделима част от съвременния мениджмънт и основен 

импулс в процеса на организационна трансформация. Бизнес успехът в 

глобалната, базирана на знание икономика на 21 век зависи от човешкия 

капитал: как са управлявани и мотивирани хората в процеса на реализиране на 

бизнес-целите.  

Формирането на личности, които да се адаптират в среда с висока степен 

на неопределеност е ключов фактор в общественото, социалното и 

икономическото развитие. 

Проектирането на екипно базирани структури и ефективното лидерство са 

основни инструменти в процеса на реализиране на стратегическите цели в 

конкурeнтнa и динамична пaзaрнa срeдa. Бизнесът е принудeн дa изрaботвa и 

прилaгa иновативни стрaтeгии, които сe бaзирaт прeдимно нa човешкият 

потенциал и нaй-новитe постижeния в тeхнологиитe. 

Безусловно в съвременната както глобална, така и национална икономика 

властват риска и несигурността. На ниво конкретни научни изследвания 

настъпват процеси на еволюция на концепциите, промяна в нагласите и 
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общоприетите истини, които водят до качествено развитие на натрупаното 

знание. 

1. Ръководство и лидерство – същност и разграничения 

Лидерството за разлика от широко дискутираното ръководство в известна 

степен е неопределено в българската литература. Между двата термина има 

съществени различия. Ръководството, като една от функциите на 

управлението, е много по-институционализиран, формален и рационален акт, 

който се свързва с процесите на целеполагане и вземане на  решения. То не 

съдържа неформални компоненти. 

Лидерството е функция на обстоятелствата и феномен на груповата 

динамика, при който в резултат на взаимодействието между членовете при 

изпълнение на дадена обща дейност едно лице се издига за организиране на 

групата при решаване на конкретна задача. Лидерството в известен смисъл 

съдържа елементи на ръководство, но на практика е много по-неформално, 

нерегламентирано и се базира на емоционална обвързаност. Лидерите не 

могат да управляват човешкия капитал, така както парите, активите и времето. 

Те имат способността да влияят на индивидите като развиват техния 

потенциал и ангажираност в процеса на реализиране на организационните 

цели. Лидерството е явление на неформалните личностни отношения, т.е. 

няма формализирани процедури за издигане на лидера, не се предвиждат 

мерки за неговото административно утвърждаване. Членове на групата 

приемат лидерството напълно доброволно, изграждат собствено отношение 

към лидера и могат всеки момент да се откажат от тази си позиция без 

притеснения от каквито и да е административни санкции. По своята същност 

лидерството е динамичен феномен – влиянието на лидера може да варира в 

зависимост от обстоятелствата. Различните ситуации изискват, различни 

стилове на ръководство. 

Лидерството притежава следните характерни особености: Първо, при 

наличие на обща работна задача, всяка група реагира като излъчва лидер. 

Второ, лидерството е групова функция и не може да бъде различно от 

културата (в смисъл на роли и норми), която групата установява на основата 

на осъзнаваните и несъзнавани приноси на участниците. Трето, лидерството 

винаги има едно главно предназначение: то е свързано с промените в групата 

– трансформацията и развитието. Неговият основен принос е да им придаде 

смисъл, който да обслужва участниците и екипната задача. Друга важна 

особеност е, че лидерството не може да се разглежда извън контекста на 

групата или екипа. Те спомагат да се определи лидерския статус и да се 

осъществи лидерския процес. Без участието на членовете на екипа всички 

водачески качества на лидера ще останат нереализирани. Традиционно 

лидерството води до неравномерно разпределение на властта и влиянието в 

групата. Изводът, който се налага е, че ефективния лидер трябва да е способен 

да се приспособява към променящите се обстоятелства и да прилага най-

подходящите към конкретните условия методи за управление.  
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Лидерството е процес на насочване и стимулиране на екипа да постигне 

целите, независимо от ситуацията. Лидерът съществува само поради една 

причина – да реализира конкретни резултати чрез екипа. В този смисъл той 

трябва: 

 Да спечели доверието и сътрудничеството на екипа; 

 Да накара екипът да работи така, че да постигне договорените цели; 

 Да извлече максимума от уменията, таланта и енергията на всеки 

член от екипа. 

Посочените три ключови акцента се конкретизират от способността на 

лидера да планира, организира, координира, мотивира, взема решения и 

контролира представянето на екипа. 

Ефективните лидери инстинктивно фокусират своите усилия върху 

екипните резултати, а не върху индивидуалните постижения. За разлика от 

работните групи, където фокусът е върху оптимизиране на личностния принос, 

екипното представяне е съвкупност от индивидуалните части. То изисква 

допълнителни, полифункционални умения, цели, които дефинират общи 

работни резултати и подход, който обединява индивидуалните умения в едно 

цяло. Всичко това води до силна взаимна отговорност.  

Практическите измерения на ефективното лидерство в екипна среда могат 

да бъдат синтезирани в следните основни насоки [1]:  
Първо, изграждане на подходящи групи (екипи) от хора, ръководени от 

лица, които притежават необходимите качества и осъществяват подходящи за 

конкретната ситуация действия. Лидерът трябва да осигури използването на 

качествата и творческите възможности на всеки член на екипа, който 

ръководи. Той обединява различните цели на индивидите и ги съгласува с 

целите на организацията. Ефективният лидер знае, че главното е да гледаш на 

хората като на личности. 

Второ, създаване и поддържане на определена култура в екипа, на 

ценности и правила, които трябва да се спазват. 

Трето създаване на атмосфера на доверие и подходящ климат в екипа. 

Взаимното доверие спомага както при изграждането на взаимоотношенията 

между лидера и членовете на екипа, така и при осъществяването на 

междуличностните отношения вътре в групата. 

Четвърто използване на поведението на лидера като модел за 

подражание. 

Пето предлагане и реализиране в екипа на нови идеи. Ефективният лидер 

е творческа личност, която може да генерира нови идеи и да увлича другите 

при тяхното изпълнение. В много случаи именно творческите способности и 

нестандартният подход при решаването на проблемите отличават лидера от 

останалите членове на екипа. 

Придвижването на екипа от потенциален към истински, изисква от лидера 

да делегира права, което на практика означава, че той трябва да поеме реални 

рискове [2]. Вземането на всички решения от потенциалния екип, обаче не 
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гарантира автоматично високи резултати. Лидерът трябва да прецени 

зрелостта на екипа, и да намери правилния баланс между строгото спазване 

на утвърдените стандарти и самоинициативността на членовете на екипа при 

тяхното изпълнение. Фундаментална грешка, допускана от много лидери на 

потенциални екипи е установяването на авторитарен стил на управление, 

придружен с твърде малко свобода за вземане на решение. Изводът е, че не 

съществуват стандартни методи и решения, които да гарантират правилното 

ръководство на екипа. Ефективното лидерство зависи от много променливи: 

организационна култура, екипни ценности, нагласи, естество на задачите и 

опит. Няма лидерски стил, който да е приложим във всяка ситуация. 

 

2.    Нова парадигма за лидерството 

Новите подходи към лидерството по същество са интегративни и се 

базират както на индивидуалната и групова психология, така и на 

систематичните усилия да се определят различните измерения на личността на 

лидера. Интересът се фокусира върху емоционалните и символичните аспекти 

на лидерството. Анализът на груповите процеси дават възможност да се 

идентифицират начините на влияние, както и причините които мотивират 

участниците да поставят екипните цели или организацията над собствения си 

материален интерес. Новата парадигма интегрира четири роли на лидера 

[3]:  

 Трасиране на пътя (pathfinding) – свързва в едно ценностната 

система на организацията и формулираните цели с нуждите на 

всички заинтересовани лица от изпълнението на стратегически 

план; 

 Съгласуване (Aligning) – привеждане на организационната 

структура, системи и бизнес процеси в  съответствие със 

заложените цели в мисията и визията за задоволяване на всички 

заинтересовани страни; 

 Овластяване (Empowering) – когато има истинско съгласуване на 

целите и средствата, припокриване на личните и организационните 

цели се получава синергия. Тя стимулира таланта, гениалността, 

упоритостта и търпението при постигането на общите, съгласувани 

и споделени цели; 

 Моделиране (modeling) – последната роля е ядрото на тази 

парадигма. Тя се отнася към изграждане на доверие, без което 

успехът е немислим. Асоциира се със съвестта на лидера и намира 

конкретен израз в организационната култура, ориентирана към 

изявата. 

Всяка от тези роли, съответства на определено лидерско качество и намира 

отражение в конкретна управленска практика. Общото между тях е доверието, 

на базата на което се гради цялата система от взаимоотношения в една 

организация. Стивън Кови, автор на книгата „Осмият навик: от ефективност 
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към величие” обобщава идеята съвсем ясно: „Когато всичко, което искаш, е 

тялото на един човек, а умът, сърцето и духът му въобще не те интересуват, 

значи свеждаш личността до предмет” [3].  

Според Hackman има три основни детерминанти на екипния успех, 

които са свързани със задачата, социалните (междуличностните) отношения и 

индивида [4].  

В процеса на изпълнение на специфичните дейности и задачи, членовете 

на екипа развиват социални отношения, чрез които се поддържа устойчивостта 

на групата. Участието в екипа възнаграждава личността посредством 

социалната подкрепа и придобиването на нови знания и умения 

(индивидуално израстване). Груповите норми се развиват несъзнателно във 

времето. Те се създават без външен натиск чрез взаимното влияние и 

взаимодействието между членовете на екипа. Те детерминират поведението на  

участниците в екипа. Груповите норми имат положителни и отрицателни 

аспекти. От една страна, те стимулират открити комуникации, взаимно 

уважение и са основно средство за вътрешното функциониране на групата. 

Строгите норми, обаче в някои случаи могат да наложат конформизъм, който 

не стимулира организационната перспектива. 

В този смисъл новата парадигма включва три вида лидерство [5]: 

 Транзакционно - лидерът се концентрира върху социалните 

взаимодействия с членовете на екипа. Най-важна роля в 

интеракциите играят взаимните очаквания и оценката на 

способностите, компетенциите и източниците на власт на лидера; 

 Харизматично – този тип лидери стимулират своите подчинени 

към независимост на мисленето. Те познават спецификата на 

областта, в която работят и привличат внимание със своите 

личностни черти. Отличават се с решителност, готовност за 

поемане на рискове и прилагането на нетрадиционни методи на 

действие. Поддържат отворена комуникация с членовете на екипа и 

лесно получават тяхното доверие и уважение. Харизматичното 

лидерство има силна корелационна връзка с високите нива на 

изпълнение.  

Харизмата дава на ръководителя предимство по-ефективно да оказва 

влияние върху членовете на екипа. Лидерите от този тип имат висока 

потребност от власт и решителни действия. Тези качества развиват такива 

черти на харизматичното поведение като моделиране на ролята, създаване на 

образ, улесняване на целите. 

Изследванията на средата в екипа по категоричен начин установяват, че 

не винаги има пряка връзка между постигането на високи резултати и 

харизматичното лидерство. Този тип лидерство се използва в случаите, когато 

членовете на екипа силно идеализират своите желания и начините на 

изпълнение. За бизнеса важността на харизматичното лидерство се увеличава 

с нарастване на необходимостта от радикални промени в организацията при 
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критична ситуация. 

 Третият тип лидерство е трансформационното. Това е нов акцент 

в изучаването на лидерството. Този тип лидер променя в позитивна 

посока начина, по който функционира организацията или екипа. 

Посредством този термин се идентифицира една съществена 

отличителна черта на лидера, чрез която той е способен да променя 

индивидите, така че да изпълняват специфични дейности и задачи 

над очакваното. Трансформационното и транзакционното 

лидерство са две противоположни страни на едно цяло, но в 

теорията двата подхода се разглеждат независимо един от друг. 

Трансформационното лидерство е комбинация от харизма, 

вдъхновяващо лидерство и интелектуална стимулация. То е в 

основата на обновяването на традиционните бизнес организации. 

Трансформационният лидер развива нова визия за организацията и 

мобилизира служителите да я възприемат и реализират. 

Трансформационните лидери създават предизвикателства пред членовете 

на екипа, като ги стимулират с нови цели, организационна култура и системна 

обратна връзка. Това ангажира индивидите не само да реализират 

фундаментални пробиви, но и непрекъснато да развиват своите способности. 

Трансформационните лидери често си служат с харизматично лидерство, 

което всъщност е един от основните му компоненти. 

Изводът, който се налага е, че новите теории за лидерството са 

интегративни. Те  изследват повече от една характеристика на лидерството, 

като включват отличителни черти, поведение, процеси на влияние и 

ситуационен контекст. 

 

3.   Концептуални лидерски модели 

Спецификата на лидерството в екипна среда намира конкретен израз във 

функционалния модел на Джон Ейдър, един от най-големите авторитети по 

проблемите на лидерството [6]. Той разделя лидерските функции на три части: 

1) задача; 2) екип и 3) индивид. 

Лидерът трябва да е ориентиран и към трите части. Основният принос на 

Джон Ейдър е не толкова в това, че разграничава трите части, а акцентирането 

върху тяхната взаимозависимост. Според този модел е невъзможно да бъдат 

удовлетворени изискванията на конкретната задача, без да се отдели 

необходимото внимание на нуждите на екипа и на неговите членове. По същия 

начин са свързани нуждите на екипа и на индивида, всяка от тях с останалите 

две части. Лидерът не може да работи адекватно само с една от трите части, 

като пренебрегва останалите две.  

В основата на концепцията на Ейдър e, че не може да се третира 

самостоятелно нито един от факторите. В противен случай ще бъде нарушена 

целостта на останалите два. В зависимост от ситуацията, всяка една от трите 

части ще изпъква на преден план, като най-важна за конкретния момент, но 
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всяка една може да бъде адекватно променяна само като резултат от намесата 

върху останалите две части. Например, ако конкретната ситуация изисква 

приоритет на задачите, решаването им ще бъде възможно поради потенциала, 

който е развит в екипа.  

Ефективният лидер фокусира усилията си не само върху фактора, който в 

момента е на преден план, а и върху останалите два фактора, като 

непрекъснато балансира вниманието си и приоритетите. Идентифицират се 8 

основни функции на лидера в екипна среда [7]. 

1.  Формулиране на задачи и SMART-цели (Specific, Measurable, 

Achievable, Result-orientated, Time-constrained); 

2.  Планиране, (генериране на алтернативни начини за постигане на 

задачата и разработване на планове за непредвидени ситуации в случай на 

проблеми) 

3.  Създаване на адекватна среда и стимулиране на синергитичните 

ефекти в екипа (Briefing tem - условия за реализиране на потенциала и 

извличане на максимална полза от членовете на екипа); 

4.  Контрол върху ефективността (максимални резултати с минимум 

ресурси); 

5.  Оценка на резултатите (с фокус върху инструментите за 

увеличаване на производителността); 

6.  Мотивиране на екипа (чрез система от вътрешни и външни 

стимули)  

7.  Организиране на екипа, (адекватно управление на времето, 

индивидуално развитие и делегиране на права и отговорности на членовете на 

екипа); 

8.  Налагане на високи стандарти, образци и модели на поведение 
(чрез личен пример). 

 Според концепцията на Чарлс Манц и Хенри Симс на лидерите се 

приписват много големи качества и се преувеличава тяхната роля [5]. 

Истинските екипи сами договарят своите роли и изпълняват адекватно 

функциите си независимо от сложността на ситуацията. Тази способност се 

нарича самолидерство. В основата на концепцията е тезата, че лидерските 

роли, които естествено възникват в екипите са по-ефективни от формалните 

или традиционните. Екипната система от ценности и норми играе по-активна 

роля в постигането на високи нива на ефективност. Преодоляването на 

личностните нагласи и чувства е в основата на установяването на 

споразумение, свързано с взаимни очаквания и самолидерството на екипа.  

Ситуационните модели принадлежат към групата на традиционните 

лидерски концепции. Въпреки това, те са важно практично средство за анализ 

на лидерското поведение през призмата на процеса или фазите, през които 

преминава изграждането на екипа. Проучванията през последните няколко 

десетилетия по категоричен начин установяват, че успешните лидери 
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променят своя управленски стил според ситуацията. 

Идентифицират се четири лидерски подхода, които представляват 

различни комбинации от директивно (ориентирано към задачите) и 

подкрепящо (ориентирано към човешките отношения) управленско 

поведение, взаимодействието между които се определя от конкретната 

ситуация. 

Директивното поведение зависи от степента, до която лидерът се 

ангажира с еднопосочна комуникация – той определя ролята на служителя 

като му казва какво, къде, кога и как да направи и едновременно с това 

наблюдава неговото представяне. За да се конкретизира директивното 

поведение могат да се използват три глагола: структурирам, контролирам и 

наблюдавам. Директивният управленски стил изгражда компетентностите, т.е. 

конкретните знания и умения необходими на членовете на екипа за 

реализирането на специфичните цели. 

Подкрепящото поведение се определя спрямо това доколко лидерът 

комуникира двупосочно, т.е. изслушва, улеснява взаимодействието и 

ангажира членовете на екипа във вземането на решения. Трите глагола, които 

характеризират този управленски подход са стимулирам, изслушвам и 

улеснявам. Този тип поведение изгражда ангажираността, т.е. мотивацията и 

съпричастността към екипните цели. 

Различните комбинации на тези два типа лидерско поведение формират 

четири управленски стила - директивен, коучинг, подкрепящ и делегиращ.  

Основната теза в теорията на Хърси-Бланчард е, че ефективният лидерски 

стил се променя със зрелостта на членовете на групата. Терминът „зрелост” 

се разглежда не като възраст или емоционална стабилност, а като желание за 

постижения, нагласи за споделяне на отговорност, способност и опит, 

свързани със съответните задачи, цели и знания на индивидите. В този смисъл 

тя не е постоянно качество на лицето или групата, а се придобива и определя 

от конкретната ситуация. Ако се направи корелация с фазите, през които 

преминава изграждането на екипа могат да се идентифицират следните 

зависимости: 

1. В етапа на сформиране зрелостта на членовете на екипа е ниска и 

това налага лидерският стил да е с висока ориентация към задачите. 

Фактът, че членовете на екипа нямат информация за уникалните 

проектни дейности и цели на практика означава, че „кошницата” на 

компетенциите е празна. За целта е необходимо силно директивно 

поведение. От друга страна, индивидите са ентусиазирани и с 

нагласи да се учат. Тяхната ангажираност и мотивация е висока 

(поради факта, че са избрани да участват в екипа), така че се 

нуждаят от сравнително малко подкрепящо поведение от страна на 

лидера. Характерна особеност е, че участниците прикриват 

истинските емоции, което е предпоставка за нормални 

междуличностни взаимоотношения. Членовете на екипа се опитват 
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да определят своето място в новата структура. В центъра на 

внимание е ръководителя на екипа. Неговото поведение е насочено 

към изясняване на специфичните цели и задачи.  Адекватният 

лидерски стил в тази фаза е директивният -  комбинация от силно 

директивно и малко подкрепящо поведение. 

2. Във фазата на сработване, степента на зрелост е на средно равнище. 

Желанието на членовете на екипа да поемат отговорност се 

увеличава, но различията свързани с подходите за постигане на 

екипните цели са източник на конфликти и противоречия, което 

намалява мотивацията. Това налага ръководителя на екипа (лидера) 

да промени поведението си, като го ориентира не само към 

задачите, но и към създаването на баланс в междуличностните 

отношения. Това е типичен случай, в който индивидите се нуждаят 

едновременно от силно директивно (за да напълнят кошницата с 

компетенции) и от силно подкрепящо поведение (за да възстановят 

ангажираността). Подходящият лидерски стил в тази втора фаза е 

коучинг. 

3. Във фазата на ефективност, зрелостта на членовете на екипа е 

умерено висока. Това детерминира ролята на лидера, като неговото 

поведение се насочва предимно към отношенията в процеса на 

взаимодействие и в много ниска степен към екипните задачи. 

Наличието на общи цели и интереси води до балансиране на 

индивидуалните стилове. В резултат на това членовете на екипа 

развиват чувството за обща принадлежност и изграждат вътрешни 

норми и ценности. Вниманието на ръководителя на екипа се 

концентрира главно върху специфичните техники и процедури за 

разрешаване на проблемите. На този етап членовете на екипа имат 

необходимите компетенции за изпълнение на проектните дейности, 

което предполага слабо директивно поведение на лидера. От друга 

страна ангажираността и мотивацията на индивидите намалява. 

Това налага фокус върху методите на работа и подкрепящ лидерски 

стил.  

4. В четвъртата фаза зрелостта е изключително висока (максимална) 

и екипа е в състояние на стабилност. Лидерският стил е делегиращ, 

т.е. не е ориентиран нито към една от двете части, тъй като екипът 

има потенциал да се самоуправлява. Даването на по-голяма 

автономност в процеса на работа изисква едновременно 

компетентни и ангажирани (мотивирани) индивиди, способни да 

изпълняват всякакъв тип задачи. 

Изводът е, че фазите през които преминава изграждането на екипа е 

огледален образ на модела на Хърси-Бланчард, който препоръчва динамичен 

и гъвкав стил. Тъй като лидерството е споделено в екипна среда това на 

практика създава възможности пред членовете на екипа в зависимост от 
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спецификата на конкретната ситуация, да изпълняват лидерски функции. В 

този смисъл напълно основателни са аргументите на Фидлер, че стиловете на 

ръководство са относително негъвкави и нито един не е универсално средство 

при всяка ситуация. 

Лидерите трябва да наблюдават спецификите на конкретния контекст, за 

да прилагат най-адекватните техники и инструменти на управление. Ако 

работната група функционира ефективно, чрез увеличаване на индивидуалния 

принос, ръководителят трябва да се придържа към делегиране и вземане на 

решение, съгласно традиционният мениджмънт. Но ако, ситуацията изисква 

екипен подход, лидерът трябва да импровизира и променя стандартите 

относно насоките на развитие, разпределението на ресурсите и 

индивидуалната компетентност. Силната съпричастност на лидера към 

екипните цели, договорените крайни резултати и доверието в членовете на 

екипа, са необходими условия за постигане на конкурентно предимство в 

среда с висока степен на неопределеност. 

Ефективният лидер в екипна среда е ситуационният. Това е този, който се 

съобразява с изискванията на всяка конкретна ситуация, която възниква в 

екипа, като избира най-подходящото поведение в нея и притежава 

необходимите качества за да реализира намеренията си. Той се съобразява с 

индивидуалните характеристики на членовете на екипа. Практически 

изследвания показват, че изискванията и очакванията на екипите към техните 

лидери не са еднакви. Те зависят и се променят в зависимост от състава на 

групата, от характера на задачата, от значимостта на поставените цели, от 

степента на мотивация и др. Лидерът не само е длъжен да познава много добре 

тези изисквания, но и трябва да се съобразява с тях при избора на своето 

поведение. Поради тези фактори един ръководител може да е естественият 

лидер в един екип и неприеман като такъв в друг. 
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Abstract. The research conducted on a total of 216 interviewees, 147 or 68% from primary 

education schools and 69 or 32% from secondary schools in the Republic of Macedonia. The 

research showed that many factors influence teachers' motivation, such as: working conditions 

arising from the cooperation with colleagues, professional associates and the director; the 

objective assessment of the work of the teacher by the director, professional associates and 

colleagues; team work of the teaching staff and other employees of the school; as well as 

employee mentorship and coaching. In general, the individual challenge of the teacher, 

promoted through professional and personal development, largely impact their motivation as 

a factor in improving the educational quality. It should be pointed out that each school 

manager must keep into consideration that the intrinsic motivation is of great importance to 

teachers. It is wrong to assume that the salary is the motivator, when in truth it actually 

influences employee satisfaction. 

Keywords: human resources management, motivation, intrinsic motivation, engagement, 

quality education. 

 

1.   Introduction 

Motivation is the force that determines human behaviour. This is especially true 

in the case of employees of educational institutions due to the fact that it is in these 

institutions that the teaching staff forms the new generations and works with a very 

complex target group - the pupils. The higher the motivation of the teaching staff, 

the more successful and more productive the education. A research conducted by 

Sylvia & Hucinson - USA in 1985, performed on 167 teachers, it was proven that 

the most suitable way of raising motivation among teachers is to grant them the 

freedom test new ideas, grant them responsibilities aligned with their position and 

the time they have at their disposal, as well as respecting their work and effort. 

According to a study conducted in Nigeria in 2004 on the topic "Motivating 

educational workers as a factor to effective and improved education", it is proven 

that motivated educational workers have significantly more effective classes and 

much improved schools in comparison to the schools where the teaching staff is less 

motivated and less attention is paid to their motivation [1]. 

The problem with motivation is especially evident in developing countries. The 

constant research on the motivation of educational workers in these countries led to 

the conclusion in 2002 that motivation of teachers in developing countries is largely 

decreasing, which directly affects the level of quality that they provide. The research 
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report stated that a strong link between teachers' motivation and their performance 

in the classroom was discovered and that teachers' motivation is not even remotely 

placed as a priority issue by the creators of the education in those countries [2]. A 

more serious commitment in this area, the area of teachers' motivation is expected 

to improve the entire educational system is a country, which in turn would lead to 

creating better conditions for economic development. 

The satisfying and good results of a school fully depend on the progress and 

motivation of its teaching staff. According to Piter Drucker, the teachers must 

continuously educate and train themselves, in accordance with arising new 

information, teachers should constantly learn and perfect their knowledge. This 

alone leads to increased satisfaction and increased motivation for further success and 

quality education. Teachers' stagnation would mean stagnation of the progress of all 

generations taught by those teachers. This is something that should be a part of their 

everyday life, whether as part of their work activities or as a personal approach; 

perfecting their knowledge and access to information for them is the ground on 

which they will create their classes. In order for the teacher to be able to perform his 

work in a quality and effective manner, he/she needs to constantly follow world 

science trends, and develop their existing and new skills that would contribute to the 

expansion of their work competences. The professional improvement would lead to 

advancement in their careers, which is a duty of the education system, to allow the 

teaching staff to move forward, improve, and thus motivate them in achieving more 

quality results. 

A teacher must possess certain competences with regard to the professional 

standards that determine whether the coaching of the educational worker is 

successful and competent. The standards for assessing the teaching staff refer to the 

following: communication skills, cooperation, method of transferring one's 

knowledge, and teacher's support in the personal development of the pupil [3]. 

The professional development of teachers in the Republic of Macedonia is 

regulated by law, even though the practice does not fully align with the law. In 

accordance with the Law on primary and secondary education, the director, the 

teachers, and the professional associates in the school are obliged to professionally 

improve their knowledge during the course of the their careers. 

 

2.   Motivating employees 

People perform their work duties with bigger or smaller commitment, 

depending on different factors. Their work depends on the will and desire to achieve 

something or reach a certain goal. The will of the people directed towards achieving 

something is called motivation. The process of manager's influence over the work 

behaviour and success or motivation of the employees begins by defining work tasks, 

goals and standards of execution. Designing the work tasks and activities is a very 

important duty for the manager. In this stage different motivational potentials are 

incorporated in the work through committing to different task concepts. 
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The motivation of the educational staff is a complex and comprehensive term to 

define since it encompasses a number of determinants and is different for each 

individual. Each individual has a different perception of the work and society norms, 

as well as different perception of their work and their personal improvement and 

upgrade. Nevertheless, it is clear that motivated and dedicated staff in educational 

institutions is the main factor in the success of that institution. Being motivated 

means initiate action to do something. A person that does not fell initiated or inspired 

to act can be characterized as an unmotivated person, whereas a person filled with 

energy or fully active is considered a motivated person. 

Many theories on motivation exist since it is difficult to define, explain, predict, 

and model motivation, but also because of its enormous significance in the world of 

business. One of the most used classifications of motivation is into intrinsic and 

extrinsic motivation. The intrinsic and extrinsic motivation are widely studied and 

the difference between the two sheds significant light on the development and 

educational practices. These are two types of motives of the basic human needs for 

autonomy, competence and connection. 

The extrinsic (external) motivation represents all that forces us to act "from the 

outside", whereas "external events" are the following: social environment (work 

environment, organizational climate and culture, team members) and the working 

conditions. The internal motivation is all that forces us to act "from the inside", as a 

result of the needs of our body to fulfil "internal events", such as: physical and 

psychological needs (desire for success or need for socializing), opinions and 

behaviour (sense of self, expectations, system of values...), emotions, etc. 

The individual is intrinsically motivated when from the job he/she expects 

pleasure, increase in interest, satisfying his/her curiosity, self-expression or change 

in the sense of advancement through the work. The individual is extrinsically 

motivated when he/she dedicates his/her engagement with the purpose of fulfilling 

a goal different from the job fulfilment (for example, receiving bonuses, benefits, a 

status within the company or society, etc.) 

Fig. 1. Hierarchy of motivation 

Source: http://www.inoptimum.com 

http://www.inoptimum.com/
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Intrinsic motivation is strengthened when the individual is: offered a choice in 

the manner in which he/she fulfils the task, provided with opportunities for self-

direction and feedback on successfully completed tasks. 

Professors Thomas Keneth & Walter Timonn differentiate between four basic 

intrinsic rewards: sense of significance, sense of progress, sense of personal 

competence and sense of choice. The sense of significance and sense of progress 

encompass the purpose, whereas the sense of personal competence and sense of 

choice are connected to the activity [4]. 

 

3.    Engagement of human resources 

The engagement of human resources is the ongoing obligation of every 

manager. Some authors refer to this component of human resources management as 

activating and dealing with people. There are two basic ways in human  

resources management practice for engaging human resources: force and 

motivation. The following sub-functions of this human resources management 

component arise from the abovementioned long-term orientation of human resources 

engagement: shaping the work as a way of ensuring pleasure from the work; 

motivational strategies for ongoing engagement: posing clear and measurable goals; 

enabling performance (ensuring timely awards and acknowledgements, which the 

employees consider valuable); assessing the contribution of each employee. 

Employee engagement has three dimensions: 

1. Cognitive – trust and support in achieving the goals and values of the 

organization 

2. Affective – sense of belonging, pride and attachment to the organization 

3. Behavioural – intention to remain at the organization 

It is necessary to distinguish between: work engagement, referring to the 

employee and his/her attitude towards the work and employee engagement, which 

includes his/her attitude towards the organization he/she works in. This is especially 

important with regard to education. Namely, the mission of education, among other 

things, should focus on creating working habits in the pupils – work engagement, 

while for achieving that goal it is necessary to have engagement of the teachers. It 

should be mentioned that highly engaged employees have better performance than 

the others, and there are at least three things for that. They have positive emotions, 

good health, and the opportunity for networking (transferring engagement) [5]. 

According to the Gallup research in 2011/2012, conducted in 144 countries, 

interesting discoveries were made. Work engaged are an average of 14 % of 

employees, not work engaged are an average of 66 % of employees, whereas 20% 

of employees are passive. The best organizations have engagement of 50 to 70% of 

employees. Directors have 70% influence over the employee engagement, in the 

same way that, logically, teachers have the same influence over the pupil 

engagement. Being engaged does not only mean spending a certain amount of time 

at work, but also what, how much, and how it is done during the time spent at work. 

Organizations today need dedicated employees full of energy that fully devote 
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themselves to the work and to achieving the final goal. Organizations expect their 

employees to be proactive (initiative and personal responsibility) in their personal 

development – fully engaged in what they do. Engaged employees are completely 

concentrated on what they do and they are enthusiastic with regard to the result. 

Motivation stimulates for things to begin, engagement supports moving forward. 

Engagement means completed what has been started, even though that might not be 

important to the one who does it. Engagement means a high degree of psychological 

preparedness, will, interest in something, or realization of certain goals. 

 

4. Research methodology 

The low level of motivation is present in the educational institutions on all levels 

in the Republic of Macedonia. The unmotivated teachers see the educational 

institutions where they spend their careers with a sense of alienation and 

disattachment. That is mainly a consequence from the manner and style of 

management by managers that create a working environment that does not satisfy 

the motivational needs of the employees at all. Satisfaction from the work barely 

even exists. Many of the activities conducted during classes and even the other 

activities are performed according to some templates that pose no challenge to the 

pupils. This is a result of the fact that the bad working environment causes the 

teachers to see no personal or professional challenge in their work, which directly 

negatively affects their need for development. 

This low level of motivation is the focus of this research. It also resulted with 

the following: motivation as part of business leadership that teachers should practice 

in the classroom and in the school. These theoretical conclusions and the conclusions 

drawn from direct communication with employees of the educational institutions in 

the country led to the theme that the research in this work is based upon: determining 

the motivational factors that influence the quality of education. 

The basic thesis of this research stems from the assumption that the individual 

challenge of the teachers, promoted through professional and personal development, 

largely affects their motivation as a factor in improving the quality of education. 

In that context, the following assumptions or theses are derived: 

• The motivation of teachers is largely influenced by the working conditions 

in the school which depend on the cooperation with colleagues, professional 

associates (pedagogues, psychologists, social workers, special education workers, 

etc.) and the director. 

• The work satisfaction is determined by the appraisal of the work of the 

teacher by his/her colleagues, professional associates (pedagogues, psychologists, 

social workers, special education workers, etc.) and the director. 

• The dedication and motivation of the teacher are a direct result of team work 

within the school. 

• Mentoring and coaching of new employees promote the teacher’s work 

provided they are a part of all areas of the educational process. 
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The research has been conducted through a questionnaire with a scale of 

attitudes and opinions, performed on a total of 216 interviewees, 147 or 68% from 

primary education schools and 69 or 32% from secondary schools in the Republic 

of Macedonia. The gender representation is as follows: 157 or 73% female 

interviewees and 59 or 27% male interviewees. 

The interviewees could select one of five alternatives (grades) for each 

statement of the questionnaire: 1-not at all, 2-mostly not/unsatisfactory, 3-average 

/satisfying/good, 4-mostly yes/often and 5-yes completely/mostly yes. 

 

5. Analysis of the research results 

With regard to confirming the thesis that teacher motivation is largely 
influenced by the working conditions at the school which depend on the cooperation 
with colleagues, professional associates (pedagogues, psychologists, social workers, 
special education workers, etc.) and the director, the answers to the following 

statement should be provided: “The process of organizing the education should be 
realized in cooperation with the colleagues on the level of the teachers’ council, the 
subject teachers’ expert body, etc.”, where most of the interviewees, 149 or 55.1% 
answered affirmatively (significance rank 3.72). 

 
 

Fig. 2 

 Similar answers were received to the following statement: “The professional 

assistance provided by the colleagues directly affects the practice and the 

successful realization of the project, interactive, and ICT in education, as elements 

of active education” (significance rank 3.63). 

Fig. 3 
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With regard to the second thesis that "The work satisfaction is determined by 

the appraisal of the work of the teacher by his/her colleagues, professional associates 

(pedagogues, psychologists, social workers, special education workers, etc.) and the 

director", the following statements should be provided: 

"The feedback to the teachers, provided by the director, strengthens their 

confidence which in turn improves the quality of the educational process. " 60% of 

the interviewees answered affirmatively (significance rank 3.76). 

Fig. 4 

 

 

 

"Feedback received from your colleagues on activities you conducted in class 

and outside of class influence the increase in your confidence". 67% of interviewees 

answered affirmatively (significance rank 3.87). 

 

Fig. 5
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The significance of team work in raising the motivation level is proposed in the 

following thesis: "The dedication and motivation of the teacher are a direct result of 

team work within the school". This is confirmed by the interviewees' responses to 

the statements that follow. 

To the statement "Including teachers in team work by the director influences the 

increase in assurance, creativity and confidence of the teacher as the one who realises 

of education", a large number of interviewees (74%) answered affirmatively 

(significance rank 4.08). 

Fig. 6 
To the statement: "Including teachers into teams that practice team work 

influences their confidence which in turn increases their creativity and improves the 

quality of education", 75% of the interviewees gave affirmative responses 

(significance rank 4.09). 

 

Fig. 7  

With regard to the thesis: "Mentoring and coaching of new employees promote 

teacher's work provided they are a part of all areas of the educational process", the 
responses to the statements that follow are significant. 

To the statement "Individual conversations with the director influence the 

development of confidence in the teacher that contributes to the increase in his/her 

motivation, 71% of the interviewees answered affirmatively (significance rank 

4.06). 
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Fig. 8 

To the statement "Individual conversations with colleagues influence the 

strengthening of confidence as a condition for developing the quality of education", 

71% of the interviewees answered affirmatively (significance rank 4.03). 

 

Fig. 9 

To the statement: "Participation in seminars, trainings and conferences affects 

the development of the individual challenge of the teacher, as a factor in improving 

the quality of education", 85% of interviewees answered affirmatively. 

 
Fig. 10 

 
With regard to the statement: "Writing and publishing scientific works, in 

cooperation with the director, influences the motivation of the teacher, which 

directly affects the improvement of the quality of education", 56% responded 

affirmatively. This relatively low rank of significance of 3.6 shows that the teachers 

are not very interested and do not possess the habit of writing scientific works. 
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Fig. 11 

 

4.    Conclusions / Summary 

The significance of motivation and engagement of teachers as a factor in 

improving the educational process has been emphasized and explained in this work. 

Motivation in general mostly depends on the process of professional and personal 

development, as well as on the reward system, whereas the rewards do not always 

need to be of material nature, but can also include acknowledgements of the work of 

the teacher, acclamations, promotions, cooperation, etc. 

The conditions in the schools and their changes directly affect the teachers and 

their desired change productively affect the educational process within the school. 

When the working conditions are positive and there is an efficient organizational 

communication and cooperation, they can very positively affect the improvement of 

the knowledge of the teacher, which in turn improves the quality of education at the 

school. Cooperation encompasses exchange of opinions, mutual assessment of the 

work, cooperation in organizing various events and projects within or outside of 

class, assistance in writing and publishing different scientific works, book, etc. 

Work satisfaction, as one of the leading motivational factors, largely influences 

the work performance of the employee. When the teacher feels his work and effort 

are valued and recognized by the other employees, he will always have a motive to 

strive for more, be more creative, and fulfilling in his tasks. 

Team work at the school always leads to positive results in the quality of 

education. In educational institutions, team work mostly refers to the participation 

of all employees in the preparation of the Annual Programs or thematic plans, which 

proves the involvement of the entire team and their will to improve the quality of 

education. 

The existence of mentorship and coaching at an organization enables the 

employees to develop suitable skills required for the position. However, mentorship 

and coaching also present an excellent way to follow the employee and his/her speed 

in fulfilling the tasks, as well as learning and developing certain skills that could be 

of great significance to the organization. Specifically, through coaching the 
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employee could be recognized as a talent that needs to be nurtured for future key 

positions within the organization. 

Having into consideration the fact that the educational institutions are dynamic 

systems with a constant need for implementing changes, they in fact present systems 

where new trends require a more creative approach to the work that could be fully 

implemented only if the provider of education is satisfied with his/her work. The 

empirical research fully confirmed that the work satisfaction of the teaching staff is 

directly conditioned by the level of motivation, which in turn results from the 

different motivational factors that differently affect given situations. Only satisfied 

and motivated teachers possess the individual challenge for their improvement and 

development and improvement of their educational practice, which will finally result 

in improving education and achieving improved results of the pupils. 
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Abstract. The World Economic Crisis originated in the United States in 2008 and spread out 

across the Atlantic to strongly affect all the European countries by the beginning of 2009. The 

objective of this paper is to analyze the effect of the World Economic Crisis on motivation 

strategy of the industrial firm and point to ways of mitigating the negative effects on personnel 

motivation of the firm. Our paper is organized in the following sections: Section 1 - 
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Analysis of the effect of the World Economic Crisis on personal motivation of the industrial 

firm, Section 4 – Conclusion. 
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1.    Въведение 
В края на 2007 г. и в началото на 2008 г. в американската икономика се 

появяват сигнали на икономически застой. Наблюдават се явления като 

нарастващи нива на безработицата и намаляване на брутния вътрешен 

продукт. Въпреки усилията на правителството на САЩ за стабилизиране на 

икономиката, проблемите се задълбочават (Тridico, 2011) [1]. Октомври 2008 

г. идва сривът на американските парични пазари, последван от пълен хаос на 

пазарите за недвижими имоти. В резултат на това много американци губят 

своите къщи поради невъзможност да изплащат месечните вноски по 

ипотеките. Започналата като финансова и ипотечна криза, кризата постепенно 

обхваща всички сектори на икономиката на САЩ и води до сериозно 

намаляване на брутния вътрешен продукт и на доходите на населението и до 

незапомнени нива на безработица - до 11%, при характерните за икономиката 

3-4 % (Claessens, Tong, Wei, 2011) [2]. В края на 2008 г. в САЩ вече се говори 

за национална криза, сравнявана по мащаби с Голямата депресия от 1930 г. В 

началото на 2009 г. икономическа криза в САЩ напуска пределите на страната 

и постепенно обхваща голяма част от света, в това число и страните от ЕС. В 

средата на 2009 г. светът заговоря за Световна икономическа криза. Кризата 

не подминава и България. Проявите й се усещат силно след години на 

mailto:marin_geshkov@yahoo.com
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икономически подем и към края на 2009 г. в България е констатирано 

намаляване на потреблението, довело до сериозно свиване на производствения 

сектор и тревожно нарастване на безработицата. Въпреки усилията за 

постигане на финансова дисциплина и стабилност от страна на 

правителството, страната продължава да изпитва негативите на Световната 

икономическа криза.  

Как се отразява влиянието на Световната икономическа криза върху 

мотивацията на персонала в индустриалната фирма? Изследването се опитва 

да даде отговор на този въпрос. 
 

2.  Мотивационни теории 
Мотивацията може да бъде дефинирана като онзи елемент от 

управлението на човешките ресурси, който изпълва с енергия, насочва и 

поддържа човешкото поведение. В управлението на човешките ресурси, 

терминът мотивация се отнася до желанието на индивида да работи възможно 

най-добрата работа или да вложи максимум енергия в изпълнението на 

поставената задача. Важна характеристика на мотивацията е насочването на 

поведението на индивида към постигане на определената цел. Активационните 

теории се опитват да дадат обяснение защо даден индивид  е по-мотивиран от 

един вид работа и  не толкова мотивиран от друг тип работа.  От особена 

важност за мениджърите е да имат ясно разбиране за работната мотивация, 

защото високо мотивираните служители е по-вероятно да произведат 

висококачествена продукция, отколкото по-слабо мотивираните служители. 

По-долу са представени основните мотивационни теории (Mejia, Blakin, Cardy, 

2011) [3].  
 

2.1. Двуфакторна мотивационна теория 
Двуфакторната мотивационна теория е разработена от Фредерик 

Хърцбърг (1968) [4]. В тази теория авторът се опитва да идентифицира и 

обясни основните фактори, които служителите намират за мотивиращи и 

демотивиращи в тяхната работа. Първата група мотивиращи фактори, 

наречени още мотиватори, са фактори произтичащи от естеството на работата 

и водят до удовлетворение от работата и висока степен на работна мотивация. 

При отсъствие  на мотиватори, служителите най-вероятно няма да бъдат 

удовлетворени от тяхната работа и няма да бъдат мотивирани да се представят 

на високо ниво. Като примери за мотиватори могат да бъдат споменати: 

постижения, признание, отговорност и възможности за развитие. Втората 

група фактори според Хърцбърг (1968) [4] са така наречените поддържащи 

фактори. Поддържащите фактори се явяват външни за самата работа, те по-

скоро са част от работната среда. Липсата на поддържащи фактори би довела 

до силна демотивация на служителите и на неудовлетвореност от естеството 

на работата като цяло. Като някой от поддържащите фактори, изброени от 

Хърцбърг (1968) [4] са следните: работната заплата, отношения с 
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мениджърите, отношения с колегите, сигурност на работната заплата и т. н. 

Хърцбърг (1968) [4] посочва, че ако мениджмънта осигури подходящи 

поддържащи фактори, служителите няма да бъдат неудовлетворени от тяхната 

работа, но заедно с това няма да бъдат и мотивирани да работят на върха на 

своите възможности. За да мотивират служителите, мениджърите трябва да 

осигурят фактори и от първата група – т. е. от мотивиращите фактори. Ето 

защо естеството на работата би трябвало да осигурява колкото може повече 

мотивиращи фактори. 
 

2.2. Теория за работната нагласа 
Всеки работник има своите уникални нужди, знания и умения. Теорията 

за работната нагласа предполага, че нивата на мотивация на служителите, 

както и удовлетворението от работата силно зависят от съгласуването на 

нуждите, знанията и уменията на служителя с характеристиките на 

съответната работа и съответната организация. Не добрата съгласуваност 

между индивидуалните характеристики и работната среда може да доведе до 

намалени нива на мотивация. 
 

2.3. Теория за целеполагане  
Според теорията за целеполагането, разработена от Едуин Лок (1968) [5], 

мотивацията на служителя до голяма степен зависи от поставените цели. 

Според Едуин Лок (1968) [5], тъй като мотивацията може да бъде дефинирана 

като поведение, направлявано от целите, цели, които са ясни и 

предизвикателни, ще доведат до високи нива на мотивация на служителя в 

сравнение с цели, които са неясни и лесно постижими. Като основни моменти 

в теорията на целеполагането Едуин Лок (1968) [5] отбелязва: 

 - Служителите биха били по-мотивирани да работят, когато пред тях са 

поставени точни и ясни цели. 

 - Служителите биха били по-мотивирани да преследват и постигат по-

трудни в сравнение с по-лесни цели. 

 - В повечето случаи  служителите са по-мотивирани да преследват 

цели, в дефинирането на които имат пряко участие в сравнение с цели, 

директно поставени от мениджмънта. 

 - Служителите, които получават по-често информация за техния 

прогрес по отношение на постигането на поставените цели, имат по-високо 

ниво на мотивация и по-високи трудови постижения в сравнение със 

служители, които получават спорадична или не получават никаква 

информация относно техния прогрес. 

 

2.4. Теория за работните характеристики 
Теорията за работните характеристики е разработена от Хекмън и Олдъм 

(1976) [6]. Според тази теория, служителите ще бъдат много по-мотивирани да 

работят и много по-удовлетворени от тяхната работа, ако работата съдържа 
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определени характеристики. Основните пет характеристики според авторите 

са: разнообразие на уменията, изисквани за съответната длъжност, 

идентичност на задачите, значимост на задачите, автономност на задачите и 

регулярно получаване на обратна информация. Тези пет основни работни 

характеристики водят до три основни психологически състояния, а именно:  

 - Усещане за значимост - определя степента, до която служителят 

усеща дадената работа за значима, важна и ценна. 

 - Усещане за отговорност - определя степента, до която служителят се 

чувства персонално отговорен. 

 - Информация за резултатите - определя степента, до която служителят 

получава информация за резултатите, които постига и до колко ефективно се 

представя на заеманата длъжност. 

Според Хекмън и Олдъм (1976) [6] работа, която съдържа петте основни 

характеристики и респективно води до трите основни психологически 

състояния, предоставя вътрешно удовлетворение на служителя и поддържа 

неговата мотивация на високо ниво. Теорията за работните характеристики 

твърди, че длъжностите трябва да бъдат разработвани по такъв начин, че да 

съдържат характеристики, които служителите да смятат за удовлетворяващи и 

мотивиращи. 
 

3.   Мотивация на персонала в условията на икономическа криза 
Световната икономическа криза постави сериозни предизвикателства 

пред индустриалната фирма. Постоянно повишаващите се цени на ресурсите, 

намаляването на потреблението, засилената конкуренция и липсата на 

квалифициран персонал са само част от проблемите пред индустриалната 

фирма. Несъмнено икономическата криза доведе до трудности при 

мотивиране на персонала от страна на работодателя. Както беше посочено по-

горе, според двуфакторната мотивационна теория на Хърцбърг (1968) [4] за 

успешното мотивиране на персонала е необходимо да се постигне 

едновременно и съгласувано взаимодействие между две основни групи 

фактори: мотиватори и поддържащи фактори. И докато мотиваторите са 

фактори, свързани с естеството на работата, то поддържащите фактори са 

фактори на околната среда.  

Според теорията на Хърцбърг (1968) [4] работната заплата, премиите, 

бонусите, и допълнителните трудови възнаграждения за извънреден труд са 

основните поддържащи фактори. В условията на икономическа криза, обаче, 

работодателят не може да използва тези четири основни трудови фактора за 

мотивиране на персонала. Иначе казано, в условията на икономическа криза за 

работодателя е невъзможно да мотивира персонала чрез повишение на 

работната заплата, заплащане на извънредния труд, изплащане на бонуси и 

раздаване на премии.  

Нещо повече, в условията на икономическа криза на работодателя не 

рядко  се налага да забавя изплащането на работните заплати и даже да намали 
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трудовите възнаграждения на служителите. Това от своя страна изисква от 

работодателя да намери алтернативни начини за мотивация на персонала. 

Според разработената от Едуин Лок (1968) [5] теория на целеполагането, до 

голяма степен мотивацията на персонала се определя от целите,  поставени от 

работодателя. Поставянето на ясни, точни и трудни, но постижими цели 

поставя предизвикателство пред служителите и води до тяхната мотивация. От 

особено значение е да се наблегне на засилване на чувството за значимост на 

служителя в организацията.  

За да бъде мотивиран да работи пълноценно и всеотдайно, от голямо 

значение е всеки един служител да бъде въвлечен в процеса на взимане на 

решения, да бъде изслушвано неговото мнение и неговата гледна точка по 

отношение на поставената задача.  

За успешната мотивация в условията на икономическа криза е необходимо 

служителите да усещат своята важност и значимост и отговорност за 

организацията, да бъдат допуснати да взимат дейно участие в процесите на 

взимане на решения и да преследват ясно, дефинирани, точни, реалистични и 

постижими цели.  

Не на последно място идва и ролята на обратната информация. За 

успешната мотивация на персонала в условията на икономическа криза е 

особено важно служителите да получават непрекъсната информация за 

тяхното представяне, усилията им да бъдат поощрявани и да получават пълно 

разбиране и помощ от страна на преките ръководители. 
 

4. Заключение  
Световната иикономическа криза е сериозно изпитание за стабилността на 

индустриалната фирма. Негативните аспекти като повишаващите се цени на 

ресурсите, свиването на пазара и ожесточената конкуренция са само част от 

предизвикателствата, пред които се изправя индустриалната фирма. В 

годините на криза фирмата се сблъсква със знапителни трудности при 

мотивацията на персонала си.  

Докато в годините преди настъпването на  икономическата криза 

мениджърите успешно мотивираха персонала чрез повишаване на заплатите, 

изплащане на премии и раздаване на бонуси за добре свършена работа, то в 

годините на икономическа криза използването на финансови стимули за 

мотивиране на персонала е невъзможно. В условията на икономическа криза е 

необходимо мениджърите да наблегнат на психологическия, а не на 

финансовия компонент в мотивацията на персонала.  

За успешната мотивация на персонала в условия на икономическа криза 

от изключителна важност се явява засилването на чувството на принадлежност 

на служителя към организацията, засилване на ролята на служителя в 

процесите на взимане на решения, както и засилване на отговорностите на 

служителя в организацията.  
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Не на последно място  от особена важност за успешната мотивация на 

персонала е поставянето на ясни, точни, реалистични и предизвикателни цели 

пред персонала. Само чрез комплекс от мотивационни техники, засилващи 

отговорностите и значимостта на служителя в организацията, може да се 

постигне успешна мотивация на персонала в условията на икономическа 

криза. 
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Abstract. Job satisfaction is a major factor for the long-term success of a given company, 

which is directly related to its strategy. In this context, the managing body of the companies 

carry surveys on the satisfaction of their employees with a view of identifying the problematic 

issues in order to have their employees retained. This report attempts to present the results of 

a carried survey with workers of high tech companies and based on this, it makes conclusions 

and gives guidance for job satisfaction enhancement. 
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1.    Въведение 

В съвременните условия, все по-често мениджърите започват да мислят 

над проблеми, свързани с привличане, мотивиране и задържане на своите 

служители. В повечето случаи, те си задават тези  въпроси при появата на 

признаци на  възникнали проблеми – апатия на служителите, вяло представяне, 

незаинтересованост, текучество и др. Закъснялата реакция на мениджмънтът 

на компаниите често се отразява негативно върху тяхното развитие и имидж. 

Ето защо, от изключително значение е адекватната стратегия по управление на 

човешките ресурси, включваща навременното проучване удовлетвореността 

от труда на служителите.  текучество, липса на ангажираност от страна на 

персонала, негативен имидж на компанията като работодател и т.н.  В тази 

връзка, направихме опит да посочим различните възгледи за това, какво 

представлява удовлетвореността от труда, както и резултатите от проведено 

собствено изследване във високотехнологични компании. 

Методите, които са използвани са анкета и интервю с работещи във 27 

индустриални предприятия в  Пловдивска област. 
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2.    Какво представлява удовлетвореността от труда? 
Прегледът на някои от публикациите по този въпрос ни дават възможност 

да изложим основни акценти при изясняване същността на понятието 

„удовлетвореност от труда”. Темата за удовлетвореността от труда е една от 

детайлно изследваните в областта на организационното поведение. Интересът 

от страна на теоретици и изследователи датира още от 30-те години на миналия 

век като част от опитите да се разбере поведението на човека в работни 

условия. За първи път удовлетвореността от труда се изследва като 

самостоятелен психологически феномен от Р. Хопок през 1935 г. Задълбочен 

анализ на различните виждания по тази проблематика е направен в 

дисертационен труд, посветен на темата за удовлетвореността от труда [1]. В 

него се посочва, че една от най-често цитираните в литературата дефиниции 

на удовлетвореността от труда е тази, която я свежда до носещо удоволствие 

или позитивно емоционално състояние, породено в резултат от оценката на 

работата на индивида (Locke). Дефинициите, формулирани от отделните 

автори, отразяват различията в подходите им към удовлетвореността от труда. 

Систематизирани накратко са вижданията на отделните автори, както следва: 

В прегледа на литературата по темата, която правят Campel, Dunnettee, 

Lawrel и Weik, се обособяват две основни категории теории за 

удовлетвореността от труда – теории за съдържанието и теории за процеса. 

Теориите за съдържанието поставят акцент върху връзката между потребности 

и удовлетвореност, а тези за процеса се фокусират върху това как променливи 

като очаквания, потребности и ценности повлияват удовлетвореността от 

труда. Процесуално ориентираните учени разглеждат удовлетвореността от 

труда като детерминирана не само от характера на самата работа и контекста 

в организацията, но и от взаимодействието между потребностите, ценностите 

и очакванията на служителите (Gruneberg, Stemple) [1]. 

Към средата на миналия век се задълбочава интересът към психологичната 

страна на удолетвореността от труда. Съвременните експерти дефинират 

удовлетвореността на служителите като „понятие, което описва степента на 

задоволеност (щастие) на служителите от работата им и работната среда“  [2]. 
Задълбочено изследване на удовлетвореността от труда в зависимост от 

личните ценности, цели и резултати от труда е направено в „Методика за 

удовлетвореност от труда – психометричен анализ” [3]. В тази публикация се 

приема, че удовлетвореността може да бъде определена като събирателно 

отношение към отделни аспекти на трудовата дейност – нейното съдържание, 

условия и ситуация. Може да бъде разглеждана като когнитивно-афективен 

процес. 

 

3.    Резултати от изследването 

       В третата част на доклада ще посочим резултатите от две изследвания 

относно удовлетвореността от труда на българските работещи. Първото 

изследване е на Aon Hewitt, проведено през 2016 г., в което участват 58 
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компании от над 8 индустрии [4]. Изследваните служители са близо 15793 и 

343 топ мениджъри. Проучването е свързано с ангажираността на служителите 

в България. 

От всички изследвани служители, средно 65% са ангажирани с бизнеса на 

компанията, в която работят. Това означава, че те я препоръчват на свои 

колеги, приятели и познати като добро място за работа. Aнгажираните 

служители рядко мислят за напускане и не търсят други възможности на 

пазара на труда. Те влагат много повече, отколкото се очаква от тях на работа 

всеки ден. 
 Най-ангажирани са служителите от Фармацевтичния сектор, следвани от 

сектор ИТ и участвалите компании от сектор Транспорт и Логистика. Сектор 

Аутсорсинг услуги в България заема една от последните позиции по 

отношение на ангажираност на служителите. 
През 2016 година най-ниското ниво на ангажираност се наблюдава сред 

най-младите служители – тези на възраст до 25 години. На фона на останалите 

групи, тяхното ниво на ангажираност е 56%. Според мнението на почти 2500 

служители от тази група те са най-малко удовлетворени от възможностите за 

кариерно развитие, които компаниите им предоставят, както и от системата за 

управление на представянето. Комбинацията от ниската удовлетвореност от 

тези два фактора се отразява и върху признанието, което получават – фактор, 

който също е с ниски нива на оценка от тази група служители. 
Едва 36% от всички изследвани 2415 служители споделят, че в компанията, 

в която работят има ефективен процес, който им помага да идентифицират 

правилно областите им за развитие. Заедно с това едва 47% са абсолютно 

съгласни с твърдението: „Компанията, в която работя ме мотивира да давам 

най-доброто от себе си всеки ден“. 
В проучването традиционно участват както мултинационални компании, така 

и компании с представителство само в България. Разпределението е 60% на 

40% в полза на мултинационалните компании. Служителите, които са част от 

тях, са със средно ниво на ангажираност от 66%. То е с 6% по-високо от 

ангажираността на хората от изцяло българските компании. 
Служителите на мултинационалните компании са по-удовлетворени (от 

тези в изцяло българските) от репутацията на компанията, в която работят, от 

възможностите за развитие, които им се предоставят и от работата с преките 

си ръководители. В същото време служителите в изцяло българските 

компании намират по-добър баланс между работа и личен живот. 
Крайният извод от изследването е, че ангажираността на служителите в 

България се увеличава с 4% през 2016 спрямо предходната година и вече е 

65%. По този показател страната ни се нарежда на едно от челните места в 

региона на Централна и Източна Европа [4]. 

Второто изследване е собствено, проведено през 2016 г. във 27 

индустриални компании от Пловдивска област и обхваща 563 

висококвалифицирани работници и 124 инженерни специалисти. 
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Въпросникът обхваща 9 въпроса, като отговорите се степенуват: „напълно 

удовлетворен”, „донякъде неудовлетворен”, „донякъде удовлетворен” и 

„напълно удовлетворен”. Ще посочим някои от резултатите от проучването: 

Напълно удовлетворени от работата са 17% от работещите, 35% – 

донякъде удовлетворени, 27% - донякъде неудовлетворени и 21% - напълно 

неудовлетворени. 

Най-голям процент от изследваните участници са неудовлетворени от 

възможностите за обучение и развитие – 36%, от организацията, планирането, 

контрола и комуникацията – 23% и от заплащането – 22%, следвани от стила 

на ръководство – 11%, работната атмосфера – 5% и условията на труд – 3%. 

На въпроса дали биха останали на работа в следващите 5 години в същата 

компания, 65% са отговорили положително. 

Изводите, които се налагат от анализа на резултатите от изследването са: 

1. По-голямата част от участниците в изследването са по-скоро 

удовлетворени от труда в индустриалните компании. 

2. Най-често срещаните причини за неудовлетвореност са: липса на 

възможности за обучение и развитие, недостатъчно добра 

организация на работа, създаваща свръхнатоварване и недостатъчно 

добро възнаграждение. 

Прави впечатление, че работната заплата е поставена на трето място като 

фактор, който носи неудовлетвореност на труда. Този резултат се отнася с по-

голяма сила за висококвалифицираните работници, отколкото за инженерните 

специалисти. 

Проведените интервюта с някои от участниците дават възможност да се 

открои свръхнатоварването в работата като един от основните фактори за 

неудовлетвореност на труда. Това означава, че са необходими усилия от страна 

на мениджърите за подобряване организацията на труда и правилно 

разпределяне на трудовите задачи. Освен това, те посочват липсата на 

възможности за развитие на първо място като фактор за неудовлетвореността 

от труда. Следователно,  приоритетно направление в стратегиите за 

управление на човешки ресурси трябва да е обучението и развитието на 

работещите в тези компании. Недостатъчно доброто възнаграждение на труда 

остава също една от основните причини, пораждащи неудовлетвореност. 

Независимо от откроените основни причини за неудовлетвореност от 

труда, сравнително висок процент желаят да останат на работа през 

следващите пет години в същите предприятия, което доказва отново, че по-

голямата част от участниците в проучването са удовлетворени от работата. 

Това накратко са акцентите от проведеното изследване, които смятаме за 

съществена основа на задълбочени анализи с цел задържане, привличане и 

мотивиране на служителите в индустриалните компании. 
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4.    Заключение 

Удовлетвореността от труда е важен фактор, свързан с ангажираността на 

работещите и като крайна цел с доброто им трудово представяне. Успешните 

компании притежават богат опит в нейното периодично изследване с цел 

създаване на адекватните условия за добра работна атмосфера. Те не се 

стремят самоцелно да ги направят доволни от един или друг фактор от 

работната среда. Чудесно е, когато в една компания има удовлетворени 

служители и добра работна атмосфера. Бизнесът обаче се нуждае от 

ангажирани служители, т.е. такива, които добавят допълнителна стойност. 

Компаниите с най-високо ниво на ангажираност на служителите, или Най-

добрите работодатели нямат изключителни фирмени практики. Те правят 

обикновени неща, но по подходящ начин и с постоянство [4]. 

Богатият международен бизнес опит на Hewitt показва, че съществува 

голяма разлика между само удовлетворени служители и тези, които са 

ангажирани. Въпреки че нивото на удовлетвореност е от съществено значение, 

много удовлетворени служители невинаги означава много мотивирани и 

ангажирани към бизнеса на компанията. Но това ще бъде тема за друга наша 

публикация. 
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Abstract. The results of this research can be used by small and medium-sized enterprises 

(SME) managers for the formulation of an effective training strategy tailored to the limited 

resources and the pursuit of optimal restructuring and cost-cutting. Useful for human 

resources specialists in SMEs and consultants on education and training are given guidelines 

for diagnosing learning needs, their reformulation in specific training initiatives shifting focus 

to overcome the shortcomings in the implementation and resolution of current problems, 

Skills and unleash the potential of employees who support the strategy and business needs in 

the future. 
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1.    Въведение 

Малките и средни предприятия (МСП) оперират във висококонкурентна 

среда. В условията на непрекъснати икономически и технологични промени, 

те ограничават финансовите средства за развитие на своите служители. Но 

успехът им зависи от качеството на техния персонал. В Доклад на 

Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) 

се акцентира върху факта, че отговорът на всяка икономическа криза е 

обучението [1]. Формирането на нужните за бизнеса поведенчески умения, 

знания и ценности налага активизирането на дейностите по обучение и 

развитие. Анализирането на областите за усъвършенстване, позволява на МСП 

да изготвят стратегия за инвестиране в човешкия капитал, която да подкрепя 

бизнес целите им. Осигуряването на възможности за обучение на служителите 

улеснява постигането на професионалните им цели и повишава тяхната 

ангажираност. Това води до по-висока производителност и намалява 

текучество. Обучителните програми трябва да са разработени така, че да носят 

добавена стойност на организацията. Необходимо е програмите за обучение да 

са фокусирани върху резултатите, а не върху дейностите. Анализът на 
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потребностите от обучение пряко кореспондира с възвращаемостта на 

инвестициите в обучение, която се оценява чрез финансови и нефинансови 

измерители свързани с резултатите от дейността на МСП.  

 

2.    Реалностите на МСП 
В условията на глобализация и интеграция, МСП доказват своя принос за 

икономическия растеж и намаляване на безработицата. „МСП са гръбнакът на 

икономиката на Европа и ключът към нейната конкурентоспособност“ [2]. В 

България делът на МСП през 2013 г. е 99.8% от всички предприятия и тази 

тенденция се запазва през последните три години. През същата година броят 

на заетите лица в МСП представлява 75.4% от всички работни места в 

нефинансовия сектор [3]. За сравнение, в ЕС той е по-малък - 67% [4].  

За съжаление се затвърждава убеждението, че „МСП в България са твърде 

неопитни, за да бъдат конкурентоспособни на глобалните пазари поради 

липсата на достъп до финансиране на техните инвестиционни проекти и 

бизнес начинания“ [5], въпреки че нуждата от финансиране на МСП в 

България е съпоставима с тази на МСП в ЕС (около 20% е делът на МСП в ЕС 

с проблеми във финансирането). Българските МСП използват предимно лични 

спестявания и банкови заеми. Поради незнание или липса на канали за 

информиране, МСП слабо използват алтернативни финансови механизми, 

като процедури по съществуващите грантови схеми за безвъзмездно 

финансиране със средства от ЕС, инструменти за предоставяне и гарантиране 

на дългово и дялово финансиране, национални и международни програми за 

подкрепа на МСП. Други причини за ненавлизане на европейските пазари са 

ниската конкурентоспособност и затруднения при сертифициране по 

стандартите за качество. Информационните услуги, в т.ч. предоставянето на 

информация за защита на интелектуалната собственост, търговски марки, 

международни стандарти и др., са все още недостатъчни и са неадекватни за 

различните етапи от развитието на МСП.   

Внедряването на нови технологии в българските МСП изостава от 

световните тенденции. България заема 125 място от 144 страни в класацията 

на Световния икономически форум. Делът на предприятията в България, заети 

във високо-технологично производство е два пъти по-нисък от този в ЕС. 

Независимо от високият дял на МСП с достъп до интернет (над 85%), степента 

на включването им в е-бизнеса е много ниска (близо 8% от МСП в България са 

получавали поръчки онлайн, а само около 7% са купувалите стоки и услуги 

онлайн). Публичните разходи за научно-изследователска дейност, разходите 

на бизнеса за научноизследователска дейност и сътрудничеството между 

иновативни МСП, са показатели с много ниска стойност спрямо тези в 

страните от ЕС.  

МСП не са конкурентоспособни и спрямо големите предприятия поради 

два пъти по-ниска производителност, рентабилност, норма на печалба и 

равнище на работната заплата.  
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Динамиката на МСП се характеризира с по-нисък коефициент на 

откриване на нови предприятия и слабо повишение на процента на закриване, 

която до голяма степен е свързана със стабилизиране на активността в част от 

икономическите дейности. Предпоставки за закриване на фирмите е 

отчетеното ниско ниво на печалба и неблагоприятното влияние на външната 

среда. Независимо, че динамичният ред на безработните лица и коефициентът 

на безработица показват трайна тенденция към намаляване на безработните, 

то загубата на заетост – 6,7% за 2016 г. в комбинация с други 

макроикономически фактори и пазар на труда, не предразполагат за запазване 

на МСП. Освен това, повече от 70% от микро и малките предприятия и над 

50% от средните предприятия намират законодателството в областта на 

данъчната политика като създаващо пречка за бизнеса. Като проблематични за 

бизнеса се оценяват законодателството в областта на регистрациите и 

лицензите и търговското законодателство.  

Приносът на МСП за създаване на иновации се счита за ключов [6]. В 

условията на икономическа криза МСП са принудени да редуцират значително 

иновативната си активност за сметка на осигуряване на краткосрочна 

финансова стабилност [7]. Но в период на икономическо възстановяване, те 

успяват да преодолеят негативните ефекти от икономическата криза много по-

успешно от останалите МСП. МСП са изправени пред предизвикателството 

да бъдат конкурентоспособни на базата на по-висока производителност, при 

която иновациите, новите умения и устойчивостта са ключови компоненти 

[8]. Необходимостта от формулиране на конкретни политики и прилагането 

на интегрирани икономически мерки за подобряване достъпа до 

финансиране, насърчаване на предприемачеството и иновациите и развитие 

на всички фактори на конкурентоспособността на българските МСП, е 

съпътствана с необходимостта от развитие на политика за учене през целия 

живот и управление на знанието в МСП.  

 

3.    Предизвикателствата пред МСП за развитие на персонала 

Практиките на МСП в България и наблюденията върху реакциите им на 

влиянието на различни фактори от бизнес средата, показват, че важни условия 

за устойчиво развитие на МСП са повишаване на информираността им, 

промяна в модела на учене и организацията на обучение за ключови 

компетенции, в т.ч. по предприемачество.  

Създаването на необходимите знания и умения в МСП предполага, 

образователните институции да предоставят програми, консултации и 

възможности за учене през целия живот с достатъчен запас от умения и 

знания, приложими в малките фирми [2]; МСП да планират вътрешно 

фирмени обучения в контекста на своите стратегически потребности; да 

разработват и  поддържат комплексна система по управление на знанията. 

Създаването на програми за стартиращи предприятия с целеви групи 

младежи, жени и други е алтернативен вариант за усъвършенстване на 
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уменията в МСП и подкрепа на иновациите [6]. За повишаване на 

конкурентоспособността на МСП в България се насърчават инвестициите в 

изследователската дейност от страна на МСП и тяхното участие в програми 

за подпомагане на изследователската и развойна дейност, трансграничната 

изследователска дейност, в създаването на клъстери, както и активното 

управление на интелектуалната собственост от МСП.  За съжаление дори във 

време на икономически растеж само 26% от българските работодатели от МСП 

смятат инвестициите в обучението на служителите си за ефективни;  21% са 

категорични, че са слабо ефективни; 14% не обучават персонала; 40% от 

фирмите не влагат пари в квалификация на новонаетите служители - те 

директно заявяват намерението си да назначат вече обучени хора [9]. 

Изследване на състоянието на обучението за възрастни в Европа, представено 

от Евростат и Националния статистически институт от 2006 г., показва, че 

повече от две трети от българските работодатели не обучават служителите си 

под никаква форма. Според същото проучване делът на преминалите през 

квалификационни курсове служители в България е едва 15% при средно за ЕС 

34%, а средствата, заделени за обучения, представляват едва 1.1% от общите 

разходи за един служител. 

Промяна в това статукво се наблюдава след стартиране на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, за която се отчита 

висок процент усвояване по европейските фондове в сравнение с други 

оперативни програми, макар размерът на усвоените средства да възлиза едва 

на 3,28 % от бюджета на програмата. Равнището на участие на населението на 

възраст 25 - 64 г. в различни форми на учене през целия живот през 2011 г. е 

1.2 - 1.4% при 8.9% средно за страните от ЕС. През 2011 - 2012 г. се регистрира 

подобрение в индекса за прилагане на добри практики от МСП (включващ 

обученията на служителите в сравнение с предходната година: 12% от 

предприятията широко прилагат добри практики, а 22% - прилагат в умерена 

степен).  

Представители на бизнеса в България (в.т. на МСП), смятат, че тази 

програма е била много добра възможност за алтернативно финансиране на 

обученията. Като най-голямо предизвикателство, обаче, посочват прецизното 

планиране на бъдещите потребности от обучение. Обучителните дейности 

масово продължават да се провеждат без да са насочени към конкретни 

установени нужди или да са съобразени с предварително изготвени анализи. 

Причините за пренебрегване на процеса на анализ на потребностите от 

обучение се крият в това, че МСП не разполагат с ясна стратегия и визия за 

развитие, разписани организационни, екипни и индивидуални цели, анализ на 

длъжности, вътрешно фирмени стандарти за производителност и 

продуктивност, равнище на трудово представяне, изисквания за знания, 

умения, опит.  
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4.    Особености на процеса по оценка на потребностите от обучение за 

развитието на МСП - емпирично изследване 

Процесът на обучение е тясно свързан с формирането на ключови 

компетенции необходими за изпълнение както на краткосрочните, така и на 

дългосрочните организационни цели. Той има четири взаимосвързани етапа: 

 анализ и определяне на потребностите от обучение на персонала;  

 проектиране и подготовка;  

 организиране и реализиране на програмите за обучение; 

 оценяване на ефективността от обучението.  

Резултатите от първия етап - диагностика, предопределят успеха на 

програмите по обучение и постигане на желаната промяна в МСП.  

Направеното независимо изследване с участието на настоящи и бивши 

студенти от Нов български университет, заемащи ръководни длъжности в 

МСП, си поставя за цел да проучи практиките по анализ на потребностите от 

обучение; да направи оценка на ролята на този процес за стратегическото 

планиране и влиянието му върху развитието на МСП. Анализирани са 

мненията на 46 ръководители и специалисти по човешки ресурси, работещи в 

23 МСП на територията на България. Разработена е анкетна карта, чрез която 

се търси информация за: стратегия и програми за обучение; практиките по 

диагностика на потребности от обучение на изпълнители и ръководители; 

използвани методи за анализ и тяхната ефективност; как анализът на 

потребностите от обучение рефлектира върху постигане на целите на 

обученията и развитие на организацията като цяло.  

При диагностика на потребностите от обучение се прави преглед на 

наличната компетентност на човешките ресурси необходима за реализиране на 

стратегията на организацията и стандартите за отлично изпълнение на работа 

(резултати от работата, демонстрирано поведение при изпълнение на 

съответните задачи, навици, ценности и др.). Разликата между желаното и 

действителното равнище на представяне, обусловена от пропуските в знания, 

умения и др., определя потребностите от обучение. Анализът на анкетите 

показва, че проблемът за връзката стратегически цели - програми за обучение 

на служителите в МСП все още стои на дневен ред. 65 % от анкетираните лица 

посочват, че „до известна степен” съществуват стратегия, политика и програми за 

обучение, като аргументират условността на отговорите си с неефективни 

обучения разработени заради изискванията за сертификация на системите за 

управление на качеството. Но в МСП се работи за изграждане на култура на 

учене през целия живот (60 % от респондентите посочват, че програмите за 

обучение обхващат всички нива в организацията - управленско, 

изпълнителско, администрация). Получените отговори на въпроса, колко 

често и при какви обстоятелства се прави анализ на потребностите от 

обучение, показват, че в МСП няма практика за системно оценяване на 

потребностите от обучение. Този недостатък рефлектира върху цялата 
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организация и подлага на съмнение ползите от обучението. Подходът към 

процеса по анализ на потребностите от обучение е по-скоро реактивен. 

Съществува голяма вероятност възможностите, които предоставя системното 

анализиране и стратегическия подход да не са достатъчно усвоени. 

Но пропуските в работата не винаги се дължат на липсата на нужните 

знания и умения. Причините са комплексни и предизвикани от редица 

фактори, които не биха се повлияли от обучение. В този смисъл се налага 

анализ, който да докаже, че обучението ще повлияе пълноценно върху 

изпълнение на задълженията от служителите. Но в документацията на 

изследваните  МСП липсва информация за подобен анализ. 

Всяко обучение трябва да бъде разработено, предложено и изпълнено за 

да осъществи определени организационни цели и да задоволи 

идентифицираните организационни и индивидуални потребности. 

Организационните потребности са осъзнати (планирани, третират знания и 

умения, които целия персонал трябва да притежава, като например познаване 

на организационната структура, политики и правила на компанията, 

изискванията към работата) и наложени (не са предварително 

идентифицирани, пораждат се от промени в работния процес, от въвеждане на 

ново оборудване, от законодателни изисквания и др.). Индивидуалните 

потребности от обучение са свързани със знания и умения, които конкретен 

служител трябва да придобие, за да бъде назначен на друга позиция, да 

подобри собственото си изпълнение или да усвои специфично знание, които 

другите служители вече ползват. В изследваните МСП се провеждат частични 

обучения по някои индивидуални потребности свързани с въвеждането на 

нови технологии. 

Най-често използваните методи за диагностициране на потребностите от 

обучение са атестация - 95,65%, препоръки от мениджъри – 86,96%, 

сравнителен анализ на стандарт с демонстрирана компетентност – 82,61%. 

Слабо популярни са центровете за оценка, психометричните тестове и фокус 

групите, поради факта, че са сравнително скъпи и изискват финансов ресурс, 

който МСП не могат да осигурят. Като най-ефективен метод прилаган при 

оценка на потребностите от обучение е посочена атестацията – 55 %, на второ 

място се подрежда: анализ на стратегията – 45 %, на трето - анализ на знанията 

и уменията. Все още няма практика по дефиниране на цели за обучение 

веднага след провеждане на анализ на потребностите от обучение. Едва 1/3 от 

изследваните лица споделят, че анализът на потребностите от обучения 

насочва към постигане на онези цели, които са в синхрон с нуждите както на 

организацията, така и на индивида. 
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5.    Изводи и препоръка към МСП  

Определянето на нуждите от обучение започва с анализ на текущото 

състояние и перспективите за развитие на организацията, в съответствие с 

бизнес стратегията, в резултат на което се определят структурните звена, 

където има отклонения между действителното и желаното равнище на трудово 

представяне, предизвикани от недостатъци в знанията, уменията и нагласите.  

За да се преодолеят тези проблеми чрез обучение, е необходимо в МСП: 

 да се направи анализ на длъжността или групи от длъжности; 

 да се дефинира стандарт за равнището на трудово представяне; 

 да се оцени индивидуалното представяне;  

 да се съпостави стандарта с изпълнението;  

 да се определят ключовите области за развитие, като фокусът е 

върху наличието на умение едновременно в краткосрочен и 

дългосрочен период;  

 да се вземе решение дали да се „купи” талант или да се „създаде” 

чрез обучителни дейности.  

Анализ на потребностите от обучение се прави на различни нива:  

 за звено, проект или област на дейност - в случай на 

преструктуриране, нови проекти и възможности, които изискват 

нови начини на работа;  

 за организацията като цяло - при големи промени или при 

годишна оценка на постигнатото;  

 за служителите - като част от процеса на оценка на представянето.  

За да бъде ефективен процесът на анализ на потребностите от обучение  

трябва да бъде динамичен, бърз и податлив на промени процес на събиране на 

информация и обработка на различен тип данни. За тази цел ефективни в 

практиките на МСП са следните подходи: 

 Ролеви подход -  подходящ начин да се обхванат всички изисквания 

на длъжността (роли, дейности, задачи, качество и норми на изпълнение).  

 Компетеностен подход – разработване на модели с желаните степени 

на представяне. Те предоставят на служителя конкретен набор от поведения, 

които се ценят и възнаграждават от мениджмънта. Всяко МСП дефинира 

съдържанието на дадена компетенция според своята специфика в предмета на 

дейност, стратегия и визия. 

 Подход на  ключовите въпроси - кой, какво, кога, къде, защо и как. 

Това означава да се събере информация относно кои ще бъдат обучителите и 

бенефициентите (КОЙ), какви са причините за обучението (ЗАЩО), къде/кога 

ще се проведе (КЪДЕ, КОГА), дали обучението е решение на проблема.  

 Подход, който е свързан с прехода от обучение, през развитие на 

човешките ресурси до съвременната фаза: учене на работното място и 

изпълнение (workplace learning and performance – WLP). Докато обучението 

представлява обучителна намеса за идентифициране и развитие на ключови 
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компетенции, които спомагат на служителите да изпълнява ролята си, WLP е 

тази интегрирана употреба на образователни и други инициативи с цел 

подобряване на индивидуалното и корпоративно представяне.  WLP изгражда 

позитивна и прогресивна промяна в организацията като търси баланс между 

човешките, етически, технологични и оперативни фактори. 

Оценката на потребностите от обучение е комбинация от различни типове 

анализи от гледна точка на: контекста и бизнес потребностите; участващите 

(потенциалните бенефициенти и самите обучители); работа; съдържанието 

(документи, закони, процедури, свързани с позицията); това дали обучението 

е решение; цена-печалба (възвръщаемост на инвестицията). Препоръчително е 

МСП да не се ограничават само до анализ на съответствието спрямо 

компетенции, но да търсят отговори на въпросите защо (контекст), какво 

(съдържание), кой (потребители, техният начин на учене), дали решението е в 

провеждането на обучение, каква ще бъде възвръщаемостта на инвестицията. 

Търси се значимостта на функция по обучение, както от гледна точка на 

годишен план за обучение, така и на отделна обучителна инициатива, т.е какви 

бизнес резултати носи инвестицията в обучение. Необходим е системен 

подход и целеполагане при преглед на знанията и уменията на служители, 

изготвяне на годишен план за обучение и мониторинг на неговото изпълнение; 

бенчмаркинг – учене от практиките на големите компании. От направеното 

изследване се установява, че в МСП анализът има по-скоро реактивен характер 

и потребностите от обучение се определят в следствие на анализ на текущото 

изпълнение на работата. Губи се стратегическият подход, при който 

изготвянето на ефективен анализ изисква извеждане на потребности от 

обучение на базата на мисията, визията, стратегическите цели на компанията, 

бизнес плановете. Затова е необходима промяна в разбирането на 

ръководителите на отдели, че анализът на потребностите от обучение по 

своята същност е стратегическо планиране на ресурси, нива на 

производителност, оптимизация на бизнес процеси и е част от мениджърските 

им отговорности. Важна е и ролята на отдела или специалиста по човешки 

ресурси.  Той трябва да: поддържа актуална база от данни, като статус на 

служителите, демографски показатели, квалификация, опит;  да анализира 

спецификите на обучаваните, като стил на учене; да подбира подходящите 

методи и съдържание на обучение. Сериозен недостатък в МСП е липсата на 

инициатива по документиране и архивиране на резултатите от проучванията и 

целенасочена комуникационна кампания за информиране на персонала.  

Високото ниво на информираност на персонала осигурява и нужната степен на 

приемане, в случай, че се изисква сериозна промяна в тяхното поведение и 

активното им участие в серия от обучителни инициативи. Благоприятен ефект 

върху мотивацията на служителите има споделянето на обобщените резултати 

от реализираното проучване и представяне на плановете за обучение. Това е 

обратна връзка към служителите по отношение на тяхното представяне и 

възможност за поставяне на индивидуални цели за развитие.    
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6.      Заключение 

Резултатите от направеното проучване могат да се ползват от 

ръководителите на МСП за формулирането на ефективна стратегия за 

обучение, съобразена с ограничените ресурси и стремежа към оптимално 

преструктуриране и съкращаване на разходите. Полезни, за специалистите по 

човешки ресурси в МСП  и консултанти по обучение и тренинг, са дадените 

насоки за диагностициране на потребности от обучение, тяхното 

преформулиране в конкретни обучителни инициативи изместващи фокуса от 

преодоляване на недостатъци в изпълнението и разрешаване на текущи 

проблеми, към развитие на умения и разгръщане на потенциала на 

служителите, които подкрепят стратегията и нуждите на бизнеса в бъдеще. За 

да се постигне изчерпателност по темата са необходими бъдещи задълбочени 

изследвания насочени към процеса по анализ на потребностите от обучение 

при диференциация по браншове и регионално позициониране на МПС, по 

демографски и социални характеристики на персонала. 
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Abstract. The training of people in the organization is a bilateral process where the learners 

and the leadership agree on the need for it. Given the complexity of forecasting, planning, 

organizing, implementing and managing  a training, it is first necessary to identify needs it. 

Design and implementation of appropriate methodology for staff training is key to its 

effectiveness. Therefore the proposed methodology has a purpose full implementation of the 

process of training of human resources in the organization. Through it the organization will 

conduct a process of staff training more smoothly. 

Keywords: training, forecasting, planning, organizing, managing, methodology 

 

1.    Въведение 

Съвременният свят се характеризира с настъпване на постоянни промени 

във всяка една област. През последните години все по-актуален и осезаем става 

и проблемът с демографския срив. Бързото развитие на новите технологии 

кара младото население в България да насочи вниманието си към придобиване 

на знания, които най-вече са свързани с тях, както и към придобиването на 

организационни и управленски знания. Наред с това значително намалява и 

делът на производствените предприятия. Това от една страна, води до 

значителен спад в икономиката на страната и до увеличаване на безработицата, 

а от друга до насочването на основна част от населението на България към 

големите градове. Към момента около 73% от населението на страната живее 

в градовете. 

Под въздействието на демографския срив и намаляването на 

квалифицираните кадри, обучението на човешките ресурси става все по-

значимо, както за повишаване на конкурентоспособността, така и за 
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задържането на персонала. Обучението на човешките ресурси може да бъде и 

е един от ключовите фактори за израстване в кариерата на даден човек. 

Ефективността на обучението зависи от изработването и прилагането на 

подходяща за тази цел методика.  

Предложената методиката е предназначена за адекватно проучване, 

прогнозиране, планиране, организиране и провеждане на обучението на 

човешките ресурси в организацията като предварително е необходимо 

набирането на информация за спецификата на организацията, нагласата  на 

мениджмънта, желанието на персонала и необходимостта от конкретното 

обучение. 

 

2.    Обучение на персонала в организацията 
Обучението на персонала е процес на обогатяване на знанията, уменията 

и нагласите на заетите с цел да се усъвършенства тяхното трудово изпълнение 

в рамките на съответните длъжности [1]. 

Някои автори [2, 3] определят обучението като процес, чрез който хората 

получават нова информация, нова методология, освежават съществуващи 

знания и умения, което води до по-висока ефективност в работата им. 

Има редица определения за обучение на човешките ресурси, но най-общо 

то може да се разглежда като процес на придобиване на нови знания, умения, 

навици и способности или усъвършенстването на стари такива. 

Причините, поради които организациите предоставят обучение на своите 

служители, са много и разнообразни. Ориентирането на новите служители в 

организацията, първоначалното им запознаване с поставените задачи, 

подобряването на текущото изпълнение с оглед на предстоящи в бъдеще 

промени, както в организационната среда, така и в заобикалящата 

организацията външна среда, са някои от основните причини за обучение на 

персонала в организацията [4]. 

Според  Д.  Шопов [5] причините за обучение на служителите се основават 

на редица особености на съвременната икономика: увеличаващата се 

конкуренция между организациите; непрекъснатите промени в нормативната 

база и в организационно-управленските структури; внедряването на нова 

техника и технология; състоянието на съвременния трудов пазар; 

демографските тенденции; ускореното остаряване на човешките знания и 

умения и т.н. 

Целите на обучението могат да бъдат разделени на:  

 цели, свързани с човешките ресурси – важна задача тук е служителите 

да разбират мисията и целите на фирмата, както е важно и доброто отношение 

към служителите; 

 цели, свързани с растежа; 

 цели, свързани с отношения с правителство/държава.  
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В частност  то [6] цели: 

 придобиване на нови и развитие на съществуващите знания и умения; 

 развитие на потенциала на служителите в съответствие с изискванията 

на работата и приоритетите на организацията; 

 подготвяне на персонала за по-лесно справяне с промените и с 

непредвидените обстоятелства; 

 предоставяне на възможности за конкурентно предимство; 

 подобряване на изпълнението на служебните задължения и работата 

на екипите; 

 повишаване на удовлетворението от работата и личната мотивация;  

 даване на възможност за делегиране на по-сложни задачи на 

служителите; 

 развитие на новаторското мислене и други. 

Различните автори определят различни по брой и съдържание етапи на 

този процес. Но трите най-основни са: 

 определяне на нуждите от обучение; 

 проектиране, организиране и оценяване на програми за обучение; 

 оценяване на ефективността от обучението. 

За успешното постигане на целите на обучението в организацията са 

необходими не само избор на подходящи и съвременни технологии, методи и 

средства, финансови ресурси, създаване на благоприятни условия за 

обучаваните, но така също и спазване на определени принципи, които да 

осигурят висока ефективност на учебния процес. Обучението на персонала е 

специфична дейност, тъй като обучаваните са възрастни хора, които в много 

случаи имат средно или висше образование.  

Основните принципи за ефективно провеждане [7, 8] на обучението в 

организацията са:  

 мотивация на обучаваните,  

 отчитане на индивидуалните различия на обучаваните,  

 възможностите за практическо приложение на получените знания,  

 възможността за обратна връзка,  

 определяне на целите, същността и разпределението на учебния 

материал, 

 възможността за трансфер на получените знания и умения в 

практиката.  

В съвременните условия обучението на персонала в организациите 

променя своята същност и съдържание. Независимо от условията на външната 

среда, ръководителите на всяка организация се стремят да разполагат с добре 

обучен и висококвалифициран персонал, работещ за осъществяване на 

стратегията и целите за развитие. За ръководителите на организациите 

обучението е разход и целта е да бъдат възвърнати средствата инвестирани в 

този процес. 
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Много учени [9], изследващи процеса на обучение на персонала, изтъкват 

значението на оценяването на ефективността от него като същевременно 

признават, че срещат редица трудности, свързани с това. Повечето 

изследвания [10] се фокусират върху измерването на реакциите на 

обучаваните към програмата за обучение и степента на обучение в програмата.  

Оценяването изисква адекватен модел с подходящи критерии за 

обективизиране на резултатите. 

Един от широко прилаганите модели за оценка на ефективността на 

обучението е разработен от D. Kirkpatrick [11], според който „всеки етап от 

оценката е важен за следващия”. D. Kirkpatrick предлага оценката да се 

извършва на четири етапа: 

 Reaction – оценява се удовлетвореността на обучаваните; 

 Learning – повишаване на знанията; 

 Behaviour – оценка на промяната на поведението на обучаваните; 

 Results – увеличение на производителността, подобряване на 

работата, увеличаване на продажбите. 

Съществуват редица методи за обучение на персонала в организацията. В 

това отношение се появяват постоянно нови такива.  

Съществуващите методи могат да се класифицират на:  

 методи за обучение вътре в организацията; 

 методи за обучение извън организацията. 

Те са насочени към развитието на определени качества  - технически, 

хуманитарни, концептуални и диагностични. 

За развитие на техническите умения в даден работник най-подходящи са 

методите ротация, наставничество и упражнения в учебна среда, докато за 

развитие на хуманитарните умения най-подходящи са методите ротация, 

делови игри, игра на роли и поведенчески анализ.  

Всички методи са подходящи в някаква степен за развитие на 

концептуални умения, а на диагностични такива – единственият неподходящ 

метод е поведенческият анализ. 

Хуманитарните качества имат съществено значение за  развитието на 

човешкия капитал, което налага и тяхното включване в програмите за 

обучение. Придобиването на такива качества е трудоемка и сложна задача, 

което затруднява и описанието на методите, чрез които това може да се 

получи. 

Чрез програмите за обучение развитието на диагностичните и 

концептуалните качества се постига сравнително трудно. Тези качества се 

постигат по-скоро с натрупване на опит и време. Някои от методите обаче биха 

могли да спомогнат за откриването и развитието на тези две съществено важни 

качества. 
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3.  Методика за проучване, прогнозиране, планиране, организиране и 

провеждане на обучение на персонала в организацията 

Предложената методика е насочена към системно изследване на  

необходимостта от провеждане на обучение, планиране и организиране на 

дейностите в контекста на организацията, както и подхода за обобщаване на 

ползите от проведеното обучение. 

Процесът се реализира в няколко стъпки: 

 Проучване намеренията на мениджмънта за насоките на развитие на 

организацията в контекста на заобикалящата я външна и вътрешна бизнес 

среда. 

 Проучване мнението на ръководството на организацията по 

отношение на квалификацията на персонала и необходимостта от провеждане 

на обучение. 

 Изследване нагласите на хората в организацията по отношение на 

повишаване на техните знания, умения и квалификация за по-добро 

изпълнение на тяхната дейност. 

 Проучване на възможностите за изграждане на система за споделяне 

на знанията в организацията. 

 Холистично изследване на нагласите и намеренията на 

заинтересованите страни – ръководители (собственици), отделите по човешки 

ресурси, персонала, и клиентите на организацията. 

Методиката включва 24 стъпки: 

Стъпка 1: Идентификация профила на организацията - позволява да 

се разграничи спецификата на организацията и прецизира влиянието на 

външните фактори върху нейното представяне. 

Стъпка 2: Идентифициране намерението на мениджмънта за 

развитието на организацията - виждането на мениджърите безусловно е 

свързано и с потребността от наличие на знания и умения на персонала, и е в 

основата на решението за осъществяване процеса на обучение. Липсата на 

визия за бъдещето не означава еднозначно, че организацията няма потребност 

от повишаване на знанията и квалификацията на хората в нея. 

Стъпка 3: Определяне насоките за развитие на организацията 

Насоките биха могли да бъдат производството на нови стоки, инсталиране 

на машини с повече технически възможности, подобряване на вътрешния 

климат в организацията, преструктуриране и прочее. Всяка една от тях изисква 

наличие на персонал с конкретни специфични умения и квалификация. 

Стъпка 4: Установяване влиянието на вътрешните и външните 

фактори върху избора на насока за развитие на организацията 

Изборът на подходящо обучение на персонала зависи от степента на 

влияние на тези фактори върху организацията.  

Подобно на стратегическия анализ, факторите могат да бъдат 

структурирани като социални, технологични, икономически и политически. 
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За анализа на бизнес средата ръководството (собственика) е необходимо 

да осъществи вторични проучвания по отношение на състоянието на сектора 

– например обем на предлагана и продавана продукция, конкуренти, зает 

персонал, инфлационни показатели, състояние на работната сила, възрастова 

структура и т.н. 

Стъпка 5: Установяване мнението на ръководството (собствениците) 

за релевантността на квалификацията на персонала в съответствие с 

постигането на поставените цели 

Възможно е организацията да разполага с квалифициран персонал за 

постигане на стратегическите си цели. Оценката му се прави като се сравнят 

необходимите знания, квалификация и способности на персонала, дефинирани 

в Стъпка 3, и наличието на такива, представени в автобиографиите, 

сертификатите, свидетелствата за участие в обучения за повишаване на 

квалификацията на персонала във фирмата. При липсата на подходящ 

персонал със знания, умения и квалификации е възможно да се пристъпи към 

набиране и подбор на хора отвън. 

Стъпка 6: Установяване мнението на ръководството по отношение на 

потребностите от обучение на съществуващия персонал 

Стъпка 7: Идентифициране мнението на ръководството за 

придобиване на необходими знания и умения 

Стъпка 8: Установяване мнението на ръководството относно 

набирането на нов персонал за постигане на целите на организацията 

Стъпка 9: Установяване потребността на управителя да се обучава 

Един от най-сериозните проблеми на съвремието е липсата на достатъчно 

знания и умения на мениджмънта за подобряване на представянето на 

организациите. Осъзнаването на тази липса от страна на мениджърите 

(собствениците) е сериозен проблем, който изисква сериозно отношение. 

Разбирането на потребността от постоянно усъвършенстване предполага и 

прилагането на персонално обучение на мениджърите чрез коучинг от 

подходящ, външен за организацията, човек. Липсата на разбиране и желание 

всъщност обрича организациите и предопределя техния път. 

Стъпка 10: Обобщаване на резултатите от провеждането на стъпки от 

1 до 9 

Стъпка 11: Изследване нагласите на персонала за обучение 

Един от сериозните проблеми в реализацията на процеса на обучение на 

хората е наличието на осъзната потребност и желание у тях за това. Възможно 

е да съществува желание, но то да не съвпада с предлаганите области или 

място на обучение. Тази разлика между нагласите и реалността би могла да 

доведе до неуспех на планираните обучения. 

Стъпка 12: Идентифициране потребността от обучение в съответните 

области 

Обученията имат за цел повишаване на определени умения или 

придобиване на нови знания и квалификация. В този смисъл всеки един човек 
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от персонала, на базата на себепознаване и самооценка, би могъл да дефинира 

конкретните свои потребности от съответния вид обучение. 

Стъпка 13: Установяване склонността на персонала да се обучава в 

свободното си време 

Високата натовареност на хората в ежедневните им служебни дейности 

поставят под въпрос и възможността за обучение в работно време, освен ако 

формата му не е коучинг или менторство.  

Често организирането на обученията предполага те да се осъществяват в 

извънработно време, за сметка на личното време на персонала. В този аспект 

трябва да се има предвид и изисква обективно оценяване на нагласите на 

хората с оглед ефективността от обучението. 

Стъпка 14: Установяване мнението на персонала за подходящо място 

за обучение  

Възможните форми на обучение и свързаните с тях места за 

осъществяването им също оказват сериозно влияние върху резултата и 

ефективността от него. 

Стъпка 15: Определяне очакванията на служителите след 

приключване на обучението 

Разминаването между очаквания и реалност също играе важна роля върху 

ефективността от обучението. Липсата на очаквания у хората за резултата от 

обученията е сериозен знак за ръководството за наблюдение на мотивацията и 

ангажираността на персонала и като цяло показва бъдещ формален и най-вече 

слаб ефект за организацията. В този смисъл и целият процес на проектиране, 

планиране, организиране и провеждане, се поставя под въпрос. 

Стъпка 16: Установяване желанието на даден служител да сподели 

знанията и уменията си вътре в организацията 

Вътрешното споделяне на знанията между хората от фирмата е огромно 

богатство, което може да бъде загубено при напускането на даден човек. 

Нагласите именно за такъв трансфер вътре в организацията дава възможността 

за прилагането на евтин и ефикасен обучителен начин. Положителната нагласа 

предполага организирането на вътрешнофирмени сесии за обмяна на опит, за 

истинско менторство или за създаването на интранет платформа за споделяне 

на знанията, или други форми. Тези възможности не би трябвало да се 

пропускат и са обект на постоянно изследване и развитие. 

Стъпка 17: Обобщаване на резултатите от провеждането на стъпки от 

11 до 16 

Стъпка 18: Синхронизиране целите на обучението 

Както всяка дейност, така и обучението, преследва определени цели. 

Ръководството формулира цели, в контекста на бизнес резултатите – повишена 

продуктивност и качество, оптимизиране на времената за изпълнение и т.н. 

Целите на персонала обикновено са в насока да се облекчи работата, да се 

повишат уменията и компетенциите, да се постигнат по-добри заработки и 

прочее. Не е задължително целите на двете страни да съвпаднат напълно, но 
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от съществено значение е те да бъдат координирани, синхронизирани и 

комуникирани сред персонала на организацията. Липсата на съпосочност на 

целите и, още по-лошо, неясното им определяне, могат да доведат до 

объркване, а от там и до намаляване на очаквания ефект от обучението. 

Стъпка 19: Определяне разходите за обучение - няма гаранция, че 

високите разходи водят непременно до отлични резултати. Оптималността се 

заключава в търсенето на разумен баланс между вложени ресурси и постигнат 

ефект в контекста на планирания бюджет за обучение на организацията. 

Стъпка 20: Определяне съдържание, форма и метод на обучението 

Стъпка 22: Избор на обучители 

Стъпка 23: Провеждане на обучението 

Стъпка 24: Оценка на ефекта от обучението 

Оценяването на ефекта от проведеното обучение е сложен процес. 

Сложността произтича от демонстрирането на придобитите знания, умения и 

квалификация от участниците, но най-често това се случва след известен 

период от време. Мнението на участниците по отношение на характера на 

проведеното обучение веднага след приключването му се осъществява чрез 

въпросници (анкети) за даване на обратна връзка.  

Отговорите на тези анкети служат за измерване на удовлетворението и 

ползите, които участниците са установили, но и са в помощ на организаторите 

на обученията (отдел „Човешки ресурси“) по отношение на подобряване на 

всяко следващо обучение. Усъвършенстването, в този смисъл, би могло да 

бъде по отношение на качеството на учебните материали, на адекватността на 

обучителите, на методите на преподаване, на мястото за провеждане и други. 

От по-съществено значение е оценяването на обучението от страна на 

ръководството. Формираните очаквания у него и постигнатият резултат не 

могат да бъдат сравнени веднага, поради инерционността на имплементиране 

на новите знания в реалните работни условия.  

Анкетата към мениджмънта е удачно да бъде попълвана след известен 

период от време, за да може да се наблюдава обективно постигнатият резултат. 

През призмата на целите на ръководството, когато то не е участник в 

обучението, очакванията се формират на базата на бизнес целите за развитие 

на организацията. Тези аспекти са в областта на повишаване на 

производителността, намаляване на загубите, подобряване на отношенията в 

организацията, повишаване на печалбата като цяло и прочее.  

Обективната оценка на ефекта от проведените обучения предполага и 

снемане на мнението на клиентите на организацията Известно е, че клиентите 

не купуват само продукти или услуги, а удовлетворяват своя потребност, 

обръщайки се към съответната организация. За тях е важно да усетят 

емпатията, загрижеността, готовността, коректността и други от служителите, 

с които контактуват. Измерването на ефекта от обучението, в областта на 

социалните умения, е свързано с удовлетворението на клиентите и отразява 

именно този аспект. 
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Обобщените резултати от оценяване на ефекта от обученията – 

продуктивност, качество, загуби, умения, сръчност, компетентност, 

проактивност, отношения вътре и извън фирмата и други, дават ясна картина 

за степента на развитие на организацията и са в основата на планиране, 

проектиране, организиране и провеждане на всяко следващо обучение. 

Цифровизацията на резултатите е трудна поради факта, че някои от 

показателите имат емоционален характер и отразяват моментното 

психологическо състояние на анкетирания респондент, и не биха били 

обективни. Тогава, когато критериите имат измерими стойности като 

продуктивност, качество, разходи, загуби, време, тогава оценяването е 

адекватно. 

 

4.    Заключение   

Световната практика е професионалната подготовка на човешките ресурси 

да се придобива, както в образователната система, така и извън нея. В България 

все още практиката е професионалната квалификация на хората да се извършва 

основно в учебните заведения. С бързите промени, които настъпват в 

икономическата и технологичната обкръжаваща среда на организациите 

обаче, все повече български такива избират да инвестират в обучение и 

развитие на човешките си ресурси, тъй като това им носи по-голям шанс да 

постигнат стратегическите цели, които си поставят,  в комбинация с това и да 

успяват постоянно да мотивират хората, от една страна да изпълняват 

поставените им задачи, а от друга това да им носи и личностно 

удовлетворение. 

Обучението на персонала е един от най-важните инструменти за развитие 

на организациите. Усъвършенстването на професионалните навици на 

сътрудниците способства за повишаване на ефективността и качеството на 

професионалната им дейност, по-доброто трудово представяне и по-високите 

резултати в работата. Обучението на персонала се възприема като инвестиция 

в кадрови ресурси и би трябвало да носи  възвръщаемост и печалба на 

организацията.  

Ефективността от обучението се оценява в количествени показатели, но 

може да бъде оценено в дългосрочен план и в качествени такива  (например, 

повишаване удовлетворението на персонала, на имиджа на организацията и 

т.н.). Във всички организации оценката на ефективността на обучението 

трябва да се осъществява с професионален инструментариум, от 

квалифицирани специалисти с помощта на точни количествени и качествени 

показатели. 

Поради установяване на важността на обучението на персонала, както за 

него, така и за предприятието бе изготвена и предложена методика за 

планиране, организиране и провеждане на обучение, подходяща за прилагане 

във всяко едно предприятие. Предложената методика оказва благоприятно 
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преминава през целия процес на обучение на персонала в организацията, от 

неговото планиране до оценяване на ефекта от провеждането му. 
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Abstract.Career management is a relatively new but one of most dynamic areas of 

development in management. The reason lies in the desire of organizations to predict changes 
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changes is the career development model. Here a new point of view to this instrument is 

presented, considering the transformations in the organizational environment. 
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1.    Въведение 

Кариерното развитие е сравнително нова област в мениджмънта. До 

началото на 20-ти век професиите са се предавали по наследство и рядко някой 

е създавал кариера в различна област от семейната традиция или социалното 

си положение. С ускоряването на икономическия прогрес, с възникването на 

нови технологии и научни области, с появата на нови професии, свързани с 

обслужването на машини и с урбанизацията, и отпадането на други, 

свободният избор става все по-често явление. Поставя се началото на 

изследванията на развитието на кариерата. Промененият пазар на труда и 

увеличаващото се значение на планирането в организациите, както и 

стремежът на хората да предвидят какво могат да постигнат, постепенно 

придават все по-голямо значение на изследванията в тази област. 

Мениджмънтът на карирерата се оформя като самостоятелно направление в 

мениджмънта на човешките ресурси, проучвайки начините и причините за 

напредък в кариерата, а също и възможностите да се влияе на този процес. 

Използването на развитието в кариерата като мотиватор интегрира това 

направление с останалите, разширявайки полето за формиране на нови 

теоретични конструкти, модели и инструменти за анализ. 

Една такава теоретична постановка е разделянето на кариерното развитие 

на етапи според възрастта, формулирана от Сапър през 1950 г. [1]. 

Съществуват различни модели (Ериксон 1963, Милър 1968, Левинсън 1978 и 

др.), но един от тях  - на Дъглас Хол - успява да се утвърди в практиката [2]. 

Според него, по този критерий кариерата се разделя на ранна, междинна и 

късна, като всеки от тези периоди се различава от другите със специфичните 
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задачи, които индивида трябва да реши, проблемите, с които се сблъсква, 

ресурсите, с които разполага и възможностите, които са му предоставени. 

Съвременното развитие на организационната среда неизбежно оказва 

влияние и върху кариерното развитие. Сред промените, които са оформили 

съвременните кариерни системи са развитието на социалната и 

икономическата сфери, както и на отделните идентичности. Глобалните 

макро-икономически и социални промени дават тласък на нарастващ брой 

международни кариери, на основно преструктуриране на организациите в по-

малко стабилна бизнес среда. На микро-ниво, те са свързани с развитие в 

норми, ценности и нагласи към живота и работата, които се проявяват в ново 

поведение на служителите. Динамичният характер на пазарите на труда се 

подчертава от съвременната научна литература както за бизнеса като цяло, 

така и по специфичните въпроси свързани с кариерата. В миналото 

организациите имат строга йерархична структура и функционират в рамките 

на стабилна среда. Така професионалното развитие на служителите е 

предсказуемо, защитено и линейно. В контраст, организационната система 

сега е в режим на промени, динамика, разнообразие, организациите минават 

през бързи промени и се стремят да се освободят от различни ограничения, за 

да се възползват от нови възможности. Традиционните системи за кариера са 

йерархично базирани, хората се борят за ограничени промоционални 

възможности, и изкачването по стълбата е основен показател за успех. Но те 

не могат да отговорят на последните тенденции към индивидуализиране на 

управлението на кариерата [5]. 

Индивидуалното управление на кариерата, отразаяващо личните цели на 

служителя излиза от рамките на определена организация. Стъпвайки на 

понятието за неограниченост, Артър, Капова и Уилдером [3] разглеждат 

понятието неограничена кариера, която подчертава размиването на границите 

за кариера, в рамките на една организация и показва как общата система се е 

променила. Това предполага и преразглеждането на останалите модели 

използвани в управлението на кариерата. 

 

2.    Изложение 

2.1. Моделът на Хол 
Моделът, който се използва в момента за анализ на кариерното развитие, 

изразява схващането, че с възрастта си, служителите преминават през три 

етапа в развитието на кариерата си [2, 4]: 

2.1.1 Разширяване на подготовката.  

2.1.2 Установяване в кариерата. 

2.1.3 Узряване. 
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Фиг. 1. Кариерно развитие [4] 

 

2.1.1. Разширяване на подготовката 

 Придобиване на нови знания и умения, изясняване на интересите 

предпочитанията в професионалната дейност. Въпреки знанията и уменията, 

които служителя притежава, той се нуждае от запознаване със и адаптация към 

спецификата на организацията. В този процес той обикновено се подпомага от 

по-опитен служител, от когото е зависим. В този период организационните 

изисквания към служителя са: да си изработи начин на действие, да намери 

характерния си принос, да развие креативност и иновативен подход. Нуждите 

на служителя на този етап са от подкрепа, автономност, да намери своето 

място, справяйки се със съперничеството, но и от ранни успехи с 

предизвикателни задачи. 

 

2.1.2. Установяване в кариерата 

Служителят има възможността да прилага придобитите знания и умения 

се самостоятелно. Очакванията от страна на организацията към служителя за 

този етап са: да развие умения за обучение на младши служители, да 

актуализира знанията и уменията си и приложението им при изпълнение на 

задачите си, да развие по-широка представа за функционирането и дейността 

на организацията. Нуждите на служителя през този етап са определени като: 

страх от спад в стойността, която има на пазара на труда, необходимост от 

намиране мястото на кариерата в живота, подкрепа при справяне със стреса и 

споделяне на променените очаквания. 
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2.1.3. Узряване 

Узряването е етап от кариерното развитие, през който служителят освен 

че изпълнява трудовите си задачи, помага и на по-млади служители. 

Основното в неговата дейност е взаимодействието с други хора. Достигайки 

до него, служителите имат нужда да получат признание и удовлетворение от 

предаването на опита си. Трудовото им натоварване трябва да бъде 

трансформирано все повече към консултиране и те трябва и все по-често да 

бъдат ангажирани с представителни функции и дейности извън организацията, 

за да се намали стреса от предстоящото оттегляне. Организацията през този 

етап има необходимост от плавен и с минимални сътресения преход по 

прехвърляне на задачите и знанията към следващото поколение, с оглед на 

наближаващото пенсиониране. 

 

2.2. Предлагана адаптация на модела 

Вземайки предвид променените условия на външната и вътрешна 

организационна среда, променения характер на труда и трудовите 

взаимоотношения, а именно появата на неограничена организация и 

неограничена кариера, предлагам една по-различна гледна точка за стадиите, 

през които преминава кариерата. В днешните организации често могат да се 

видят ментори по-млади по възраст от своите колеги. Каква е причината? 

Досега етапите са разглеждани като такива за цялата кариера на служителя. Но 

в променения контекст на развитие би било по-подходящо да ги разглеждаме 

като фази на кариерата за периода обхващащ само една организация. В 

подкрепа на това предложение е аргументът, че съвременните служители 

често имат по няколко кариери в различни организации, понякога и в различни 

професионални направления, някои дори паралелно. Знания и умения 

продължават да се натрупват през целия трудов живот, а не само в млада 

възраст, обусловени от необходимостта за непрекъсната промяна в 

организациите. Склонностите и аспирациите също могат да се променят с 

времето и за съвременния служител е много по-лесно да ги последва и да 

развие нова кариера, отколкото е било преди. Това често е следствие и от 

динамичното развитие на организациите, съпътствано със съкращения и 

фалити. Организациите се преструктурират и съкращават нивата на 

управление, обогатяват длъжностите. Самите кариери също се развиват по-

бързо и човек може да достигне етапа на узряване в средата на трудовия си 

живот или дори по-рано.  

От тази гледна точка предлагам четири етапа, през които преминава 

развитието на кариерата на служителите в рамките на една организация: 

2.2.1 Въвеждане.  

2.2.2 Напредък. 

2.2.3 Менторство. 

2.2.4 Оттегляне. 
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2.2.1. Въвеждане 

При назначаването си в организацията, всеки служител, независимо от 

опита и позицията, на която е назначен, се нуждае от запознаване със 

спецификата й. Въпреки знанията и уменията, които служителя притежава, 

съществува известен период, в който те не могат да се използват напълно за 

целите на организацията поради непознаването на вътрешните изисквания, 

политики и начини на действие. В този процес той обикновено се подпомага 

от по-опитен служител, чиято подкрепа е ключова за представянето на 

новодошлия и неговата мотивация, тъй като се явява неформален критерий за 

неговата оценка. В случая етапът на въвеждане съвпада с етап „Разширяване 

на подготовката“, но без да се обвързва с възрастта и психологическите й 

особености, описвани в модела [4]. Въвежданият служител може да е по-

възрастен от подпомагащия го, но да притежава по-малко значим за 

организацията опит. Колкото по-големи са опитът и знанията на новия 

служител, толкова по-кратък ще бъде този период. Организационните 

изисквания към служителя в този случай се запазват: да си изработи начин на 

действие, да намери характерния си принос, да развие креативност и 

иновативен подход. А нуждите на служителя на този етап са от подкрепа, 

автономност, да намери своето място в екипа. 

 

2.2.2. Напредък 

Напредъкът е този етап от кариерата, в който служителят има 

възможността да прилага самостоятелно знанията и уменията си в 

необходимата за изпълнение целите на организацията степен. През този етап 

от развитието си, служителят смята, че вече изпълнява своята част от 

задълженията по договора си и прави оценка на реалните условия в 

организацията - доколко те отговарят на първоначалните му очаквания. 

Според изследователите очакванията от страна на служителя се променят след 

около две години работа, [6] т.е. след този период той формира нови очаквания 

спрямо организацията. От страна на организацията, този процес е 

формализиран чрез съответна политика по оценяване на персонала. 

По същността си този етап кореспондира с етап „Установяване в 

кариерата“ от модела на Хол, но отново не е обвързан с възрастта на 

служителя. Очакванията от страна на организацията към служителя за този 

етап остават: да развие умения за обучение на младши служители, да 

актуализира знанията и уменията си и приложението им при изпълнение на 

задачите си, да развие по-широка представа за функционирането и дейността 

на организацията, да подкрепя организацията в дейностите й по промяна и да 

се развива в съответствие с нея. Нуждите на служителя през този етап са 

определени като: страх от спад в стойността, която има на пазара на труда, 

необходимост от намиране мястото на кариерата в живота, баланс работа-

личен живот, подкрепа при справяне със стреса и споделяне на променените 

очаквания. 
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2.2.3. Менторство 

Менторството е етап от кариерното развитие, през който служителят 

помага на други да се справят с проблемите от предишните два етапа. В 

организациите то може да бъде формално или неформално, но е част от 

организационните очаквания към служителите, чието кариерно развитие е 

достигнало този етап. Може да се направи паралел между него и етап 

„Узряване“ от модела на Хол, отново изключвайки възрастта. По този начин 

се откроява и основната разлика в двата модела. В по-ранния се разглежда 

намаляването на трудовите ангажименти на служителите с оглед на 

предстоящото им пенсиониране, докато настоящата адаптация предлага 

поддържане на достигнатото им ниво на представяне. Всъщност това е етап, в 

който различните служители са постигнали оптималното за огранизацията 

функциониране и могат да се развият по различен начин в зависимост от 

личните си цели. Те имат нужда да получат признание и удовлетворение от 

предаването на натрупания опит и да намерят пътя на развитие, който би ги 

удовлетворявал в бъдеще. За организацията в този момент е особено важно да 

обвърже този път на развитие със собствената си стратегия, за да продължи да 

се възползва оптимално от уменията и опита на служителите си. Ако това не 

се случи, следва етап оттгеляне. 

 

2.2.4. Оттегляне 

В модела на Хол оттеглянето е включено в етап „Узряване“ като завършек 

на кариерата при пенсиониране. С оглед на променения контекст, оттеглянето 

е обособено като самостоятелен етап, който може да се случи в различен 

момент. Наречен е „оттегляне“, тъй като напускането на опитен персонал е 

свързано с нежелани разходи за организацията, и е възможно тя да обсъди 

други форми на сътрудничество със служителите си, които да позволят 

продължаващо използване на опита им. Всяка една от тях обаче, представлява 

намаляване на ангажимента на служителя към организацията по един или друг 

начин – намалено работно време, по-малко трудови задачи, консултиране и 

т.н. Разбира се, служителят може да реши да напусне и преди да е достигнал 

етапа на менторство, и тогава организацията също може да реши, че има нужда 

да използва уменията му под друга форма. Очакванията на организацията в 

този етап са да използва по оптимален начин знанията и опита на служителя в 

зададените от него ограничения. Служителят от своя страна, има нужда да 

постави такива ограничения, които отговарят най-пълно на личните му цели 

(вж. таблица 1). 

 



  

227 

 

Таблица 1 

Етап 
Изисквания свързани с 

изпълнението на задачите 

Социално-емоционални 

нужди 

Въвеждане  да си изработи 

начин на действие; 

 да намери 

характерния си 

принос; 

 да развие 

креативност и 

иновативен подход; 

 от подкрепа и 

насочване при 

избор на действия; 

 от автономност; 

 да намери своето 

място в екипа; 

Напредък  да развие умения за 

обучение на 

младши служители; 

 да актуализира 

знанията и 

уменията си и 

приложението им 

при изпълнение на 

задачите си; 

 да развие по-

широка представа 

за 

функционирането и 

дейността на 

организацията; 

 да подкрепя 

организацията в 

дейностите й по 

промяна и да се 

развива в 

съответствие с нея 

 страх от спад в 

стойността, която 

има на пазара на 

труда; 

 баланс работа-

личен живот; 

 подкрепа при 

справяне със 

стреса и споделяне 

на променените 

очаквания. 

Менторство  да запази 

оптималното си 

ниво на 

представяне; 

 да подпомага 

организацията в 

усилията й за 

оптимизиране 

представянето на 

 подкрепа за 

получаване на 

удовлетворение от 

предаването на 

опита си; 

 подкрепа за 

планиране на 

бъдещо 
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по-неопитните 

служители 

 да консултира 

мениджърите в 

процеса на 

планиране и 

контрол 

 да предаде опита си 

на свой евентуален 

заместник 

удовлетворяващо 

развитие 

 

Оттегляне  плавен преход от 

активно ангажиране 

с трудовите задачи 

към консултиране; 

 да предаде опита си 

на свой евентуален 

заместник 

 да използва опита 

си в ключови 

дейности 

 подкрепа при 

поставянето на 

удовлетворяващи 

ограничения 

 

Специфичното при така предложените етапи е, че те са разположени 

циклично за разлика от предходния модел. След оттеглянето служителят може 

отново да възобнови кариерата си в организацията при наличие на подходящи 

условия. Това отново ще стане с етап въвеждане, тъй като обхватът на 

трудовите му задачи ще се разшири (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Модел на етапите в кариерното развитие 

 

 

3.    Заключение 

Управлението на кариерата е сравнително нова, но и една от най-бързо 

развиващите се области в мениджмънта. Причината е стремежа на 

организациите да предвиждат по-успешно евентуалните промени в човешките 

си ресурси, както правят това с останалите фактори на производство. За 

разлика от тях обаче, използваните инструменти за анализ и планиране на 

човешкия фактор не са толкова добре развити, защото тенденциите на промяна 

са опосредствани от реакциите на хората към вече променените вътрешна и 

външна организационна среда. Тук е предложена една по-нова гледна точка 

към модела на кариерно развитие, вземайки предвид трансформациите на 

бизнес средата, организациите и трудовите отношения. 

Организациите вече са толкова специфични в различните аспекти на 

бизнес средата си и се променят толкова динамично, че трудовият опит се 

получава не само с възрастта. За оптимални резултати са необходими познания 

в отрасъла, пазара, професионалното направление и за конкретната 

организация. До скоро те се натрупваха с възрастта, но хората рядко се 

прехвърляха на работа в различни държави, отрасли или професионални 

направления, докато сега това е честа практика. Променя се и отношението на 

хората към собственото им кариерно развитие, възможностите, които имат и 

Менторство

Оттегляне

Въвеждане

Напредък
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които решават да избират. Отчитането на тези допълнителни фактори е 

ключово за приложимостта на разглеждания модел и те са отразени в 

предложената различна перспектива към модела. 
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1.     Въведение 

 В съвременната бизнес среда, мениджърите са подложени на постоянен 

натиск за оптимизиране на разходи и постигане на все по-високи бизнес 

резултати. Това е свързано с необходимостта от адекватни, своевременни и 

точни управленски решения, базирани на задълбочена аналитична дейност. 

Задачата става още по-трудна на фона на непрекъснато увеличаващия се поток 

от информация, който трябва да обработят. Като резултат, те разполагат с 

крайно ограничено време за проблемите, свързани със служителите и 

взаимодействието помежду им. Тези проблеми, от своя страна водят до 

създаване на напрежение и неблагоприятна работна среда, както и до 

конфликти. Задълбочавайки се с времето, възникналите конфликти започват 

да затрудняват дейността на предприятията и дори да я обричат на неуспех. 

Ето защо, за нас е важно  да разкрием кои са най-често срещаните причини за 

конфликтите, какви видове са те, каква е практиката по управлението им, какво 

е мнението на работещите в индустриалните компании за тяхното управление, 

а също и какви са нагласите на мениджърите за подобряване на тяхното 

управление. 

За тази цел сме провели изследване в 67 индустриални предприятия в 

Пловдивска област в периода февруари – декември 2016 година. 



  

232 

 

Изследователските задачи са свързани с посочване на теоретичните 

основи на същността на конфликта и неговото управление, посочване на 

резултатите от изследването и на тази база формулиране на изводи и насоки за 

подобряване мениджмънта на конфликтите.  

Методите, които са използвани са анкета и интервю с мениджъри и 

работещи в индустриалните предприятия. 

 

2.    Каква е същността на конфликта и неговото управление? 
Съществуват редица изследвания в специализираната научна литература 

относно това, какво представлява конфликта. Задълбочени разработки по тази 

проблематика са публикациите на Ангел Ангелов, Марин Паунов, Мария 

Стоянова. Има и интересни научни статии, анализиращи въпросите, свързани 

с изясняване същността на конфликта. 

Литературният обзор на дефинициите за конфликт ни дава възможност да 

определим като най-ясно и точно следното определение за природата на 

конфликта: „отсъствие на съгласие между две или повече страни, които могат 

да бъдат конкретни лица или групи”  [1].  

Възприемаме и за най-удачна класификацията на Ангел Ангелов за четири 

основни вида конфликти: вътрешноличностен, междуличностен, конфликт 

между личността и групата и междугрупов конфликт [1].  

В ранните трудове по управление, конфликтите се разглеждат като 

негативни явления. Главна цел според първоначалните теории е отстраняване 

на условията, които пораждат конфликтите в организацията. Съвременните 

теоретици в областта на управлението признават, че пълното отсъствие на 

конфликт в една организация е не само невъзможно, но и нежелателно. 

Логично е да посочим и същността на управлението на конфликта. Най-

точно отразява спецификата на управленската дейност следната дефиниция: 

“Под управление на конфликти се разбира процес на целенасочена дейност на 

управляващите (от различен ранг и равнища) за въздействие върху 

конфликтуващите страни с цел предотвратяване и/или разрешаване на 

конфликтните взаимодействия между тях  [2]. След като управлението на 

конфликти е процес, то би трябвало да съществуват етапи на неговото 

протичане. Според нас, основните моменти, характеризиращи отделните етапи 

на мениджмънт на конфликтите са: 

-  идентифициране и анализ на конфликтната ситуация; 

-  определяне на стратегия за разрешаване на конфликта; 

- осъществявяване на стратегията за разрешаване на конфликта; 

-  анализ на следконфликтната ситуация. 

В реалната фирмена практика е от съществено значение, мениджърите да 

имат познания за процесса на управление на конфликти, за стратегиите и 

методите за тяхното разрешаване. В научната литература са описани пет 

основни стратегии – сътрудничество, съперничество, компромисс, избягване 

на конфликти и приспособяване.  Основните извънсъдебни методи, които се 
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прилагат най-често са метода на преговори, метода на медиация и метода на 

арбитраж [2]. 

В систематизиран вид, предпоставките за възникване на конфликта 

изглеждат по този начин: 

- личностни – индивидуални различия, различни ценностни ориентации и 

етики; 

- организационни – неясно дефинирани трудови задължения; неточни 

организационни правила и стандарти; организационна сложност и др. [3]. 

        Това накратко са теоретичните основи на същността на конфликта, 

видовете, етапите на неговото управление, както и популярните стратегии и 

методи за неговото разрешаване. На тази основа, можем да ра разгледаме и 

анализираме конткретните резултати от проведеното собствено изследване. 

 

3.    Резултати от изследването 

       Целта на третата част на доклада е да посочим резултатите от 

изследването, проведено с 567 работещи и 72 мениджъри в 67 индустриални 

предприятия в Пловдивска област, относно причините за конфликтите и как се 

управляват те.  

На въпроса, зададен в анкетите на работещите в индустриалните 

предприятия, свързан с причините за възникване на конфликти:  

- 67% от участниците в изследването посочват свръхнатоварването, 

породено от неправилно разпределяне на задачите; 

- 58%  посочват, че конфликтите са междуличностни; 

- 41% посочват неефективната комуникация между отделите за причина 

за конфликтите. 

Вторият въпрос е свързан с оценка на работещите на мениджмънта на 

конфликтите. 

-35% посочват, че мениджърите по-скоро се справят успешно с 

управлението на конфликтите; 

-28% смятат, че не се използват правилните методи за управление на 

конфликти и тяхната оценка е негативна по отношение управлението на 

процеса, свързан с управлението на конфликтите. 

- 26% не могат да преценят; 

- 11% не са отговорили. 

 На въпроса, свързан с причините за конфликтите, мениджърите 

отговарят по следния начин: 

- 85% са категорични, че се дължат на личностни различия; 

- 12% смятат, че са организационни; 

- 3% не са отговорили на въпроса. 

Резултатите от изследването, относно самооценката на мениджърите за 

управлението на конфликтите са следните: 

- 97% смятат, че е необходимо да подобрят работата по създаване не 

екипи и организационно-управленската структура; 



  

234 

 

- 3% не са дали отговор. 

Анализът на резултатите дава възможност да формулираме следните 

изводи: 

- по-голямата част от участниците в изследването определят като най-

често срещаните причини за възникване на конфликтите свръхнатоварването, 

резултат от неправилно разпределяне на задачите, както и от личностни 

различия; 

- около една трета от участниците са на мнение, че мениджърите се 

справят успешно с управлението на конфликтите; 

- според по-голямата част от мениджърите конфликтите са предимно 

междуличностни и посочват необходимостта от подобряване на работата по 

формиране на екипи. Организационните причини за възникването на 

напрежение между колеги могат да бъдат разнообразни. Когато те са свързани 

с работния процес, най-често опират до: 

- разминаване или несъгласие по конкретен въпрос, цел или задача 

- липса на ясни правила и отговорности в екипа или организацията 

- дисбаланс в разпределението на работата. 

Причините от личностен характер, които също водят до създаване на 

конфликти са: 

- разминаване на индивидуалните цели и приоритети на служителя с 

тези на екипа; 

- трудности на отделните служители при работа в екип; 

- ниско ниво на мотивация; 

- ниско ниво на емоционална интелигентност; 

- лични проблеми – от семеен, здравословен характер и друг характер. 

В специализираната литература има много препоръки и съвети как да се 

управляват конфликтите. Най-много се доближават до нашите виждания по 

темата, препоръките в статията „Как да управляваме конфликтите на 

работното място” [4]. Основното, което ръководителят трябва да помни, е, че 

хората са различни и всеки има своята различна гледна точка, през която 

тълкува ситуации и обстоятелства. Всяко 

правило/процес/цел/приоритет/работна задача, които са неясно дефинирани 

или ако от дефиницията може да има различни интерпретации, създава 

предпоставка за възникването на конфликт. 

В зависимост от причините за възникването на конфликта има много и 

различни практики за справянето с него. Една от най-важните предпоставки за 

конструктивното решаване на даден конфликт е определянето на неговата 

същност и причините за възникването му. От това доколко адекватен е този 

процес зависи впоследствие и успешният изход от създалата се ситуация. За 

да направят това, участниците трябва да съгласуват помежду своите виждания 

за възникналата ситуация и да си изработят обща стратегия и поведение.  

Основните стъпки са: 

- идентифициране на проблема; 



  

235 

 

- анализ на причините за неговото възникване; 

- разкриване на възможните пътища за решаване на конфликта; 

- посочване на изхода от конфликта; 

- вземане на решение за разрешаване на конфликта. 

Това са основните действия, които е необходимо да направим с оглед 

взимане на адекватно управленско решение за разрешаване на конфликта. 

 

4.     Заключение 

Конфликтът е нормално корпоративно явление. Той може да има 

негативно или позитивно въздействие в организационния живот. Въпросът е 

как ще бъде управляван. В тази връзка са необходими обучения, които да 

създадат мениджърски умения за справяне с конфликтните ситуации. 

В нашата култура обученията за управление на конфликти често са част 

от мениджмънт академии за трениране на умения за управление на хора. 

Организациите, които имат културата и мисленето да инвестират в развитие 

на среден и топ мениджмънт, отдават нужното значение на развитието както 

на комуникативните умения на мениджърите, така и в частност – умението за 

превенция и управление на конфликти. В програмата на тези обучения са 

включени различни теми, свързани с разпознаване на скритите и явните 

признаци за конфликт, анализ на причините, стилове на реагиране в 

конфликтни ситуации, конкретни техники, инструменти и добри практики, 

които да бъдат отнесени към специфичната бизнес реалност [5]. 

Според нас, преди всичко е необходима промяна в нагласите на 

мениджърите по отношение мениджмънта на конфликта. Конфликтите на 

работното място не трябва да се възприемат като негативно явление. 

Практиката показва, че в повечето от случаите, те могат да имат и 

конструктивен ефект за взаимоотношенията между хората в екипа. Затова 

опитните мениджъри не само успяват да ги разпознават, но много често дори 

се стараят да ги предизвикат По този начин, в резултат на сблъсъка на 

различни позиции, мнения се раждат идеи, които много трудно или изобщо не 

биха могли да бъдат идентифицирани самостоятелно от участниците. 

Конфликтът може да бъде използван  и като средство и предпоставка за 

синергия в екипите [4]. Именно в тези случаи са от изключително значение 

професионалните умения на мениджъра и неговата способност за правилно 

ориентиране в конкретната ситуация и превръщане на конфликта в полезно 

организационно явление. 
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Abstract. The progress of every civilization is directly conditioned by the permanent changes 

that underline the achievement of the level of success of humanity that strives to grasp the 

desired vision of a dignified, creative, innovative and socially balanced life. The changes 

represent a prerequisite for realization of the vision in every realm of living and being and a 

means towards implementing the mission, as a substantial part of the life cycles of an 

individual, an organization and the society, at the same time being a constituent element of 

the strategies in function of attaining the overall humanity goals. The change understands 

permanent improvement of the individual personality, establishing a creative environment of 

stimulating the challenges, as well as emergence of personalities with leadership properties 

whose personal goals involve developing organizational systems where the overall creative-

innovative activity is to be realized through creation, development and permanent practicing 

of complementary teams. But the change means losing commodity, getting out of conformism 

and relaxed condition, without unexpected situations and turmoil. The change involves fear 

and creates resistance among most of the individuals, both in their every-day and their 

organizational living. An unambiguous way of surmounting the resistance to changes, as a 

segment of the organizational living is offered in the implementation and institutionalization 

of the organizational learning.  

Keywords: changes, resistance to change, organizational learning, team learning, mental 

models. 

 

1.   Introduction 

To speak about a modern approach to the way of organizing the everyday, the 

organizational and the social living, understands readiness to develop individual and 

collective mental models that accept the change as an indispensable practice and a 

prerequisite for a constant civilization development and growth. The changes 

understand constant movement, laying the grounds for persisting in the youth life 

cycle and remaining “alive”. The changes are at the same time a challenge and an 

instrument for building success in life, on all levels of activity. They are a necessity 

to the very existence of every organizational system with managers functioning in 

mailto:ninopet@t-home.mk
mailto:fjosevska@yahoo.com
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accordance with the following principle: “To manage means to be alive, and to be 

alive means to go through the changes and challenges.”  

The individual as part of the organization is given two alternatives in dealing with 

the changes, the first being ignoring them and the second – acceptance and active 

participation in the process of their creation, implementation and institutionalization, 

in the view of the realistic practice.  Individuals, as an inseparable part of the 

organizational systems, need to refine their previously established mental models, to 

air them in order to create an opportunity for treating the change as an integral, 

sensible and a single acceptable behavior. Most often, such mental models help 

develop pro-activity of the individual that enables the world and its processes to be 

viewed through eyes widely open.   Organizations based on teams of individuals that 

think and behave in accordance with such modern approaches, create an 

environment which follows the global tendencies and accepts the changes as a 

necessity and a challenge. Such environments transform the individual pro-active 

behavior to the level of organizational. Such organizations, with such teams and 

environment that takes the changes as an opportunity rather than as a threat, can 

reach their maximum efficiency and effectiveness, keeping constantly fit, with the 

highly developed leadership that treats the changes as spiritus movens, “born” within 

the complementary teams that institutionalize the organizational learning as a means 

to itself, based upon practicing team learning and building up healthy mental models.  

Changes most often provoke unpleasant feelings resulting from the unknown that 

causes uncertainty and suspension of various degrees.  It is in the human nature to 

feel comfortable in the everyday routine, knowing how to behave and avoid 

turbulence that might lead to violate the commodity. Such un-changing routine 

leaves space for developing habits that confront the individual’s ability to think, re-

examine, and even adopt new decisions, with regards to previously adopted ones. 

The individual does not prefer situations that are overpowered by insecurity or 

situations that reduce the security, even though this might be sometimes harmful to 

that same individual. The greatest failure is considered the fear of mistake. As a 

consequence of this failure, people usually need to remain in the “location” where 

they feel pleasant and more secure, without even a thought about possible change. 

Such conditions further develop the need for the individual to surpass in his/her life 

“every thought of constraints, impediments, hardships or failures. These are the 

apparitions of fear“ [1]. 

The role of the leader in such situations is to balance by means of creating an 

environment and conditions for implementation of team learning, based upon the 

application of dialogue as “ a free flow of ideas in search for common grounds in 

thinking“ [2]. Organizations with developed organizational learning allow the 

individual or the group to develop an attitude of their own, on the grounds of the 

need for changes that understand developing individual’s confidence in the 

organization that would result in further development of organizational loyalty.  
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2.   Research methodology 

Organizational systems, as inseparable part of the social living in the Republic of 

Macedonia, are facing a lack of joie de vivre as a driving force that would lead those 

systems towards situations in which the individual is free to constantly develop 

his/her creative and innovative thought and idea. The institutions, most often those 

that represent parts of the system of public administration, as well as for the most 

part, budget organizations, are characterized as maximally inert and in a condition 

overflowing in “grey shadows” of processes that barely manage  to maintain their 

complete existence.  The individual, within the organization, is most often 

characterized with mental models of high degree of indifference, phlegm, apathy and 

lack of interest, generally resulting in non-motivation for work. Thus dissatisfied and 

lacking vision and strength to analyze and improve him/herself, the individual is 

prone to seek the responsibility outside his/her own self, blaming it on the 

management, the conditions in the state and numerous other situations that exist as 

such in reality, but should not be allowed to completely ruin the individual’s creative 

thought and professional style of work, letting him develop such mental models that 

are harmful not just for the individual, but also for the organization, viewed as a 

segment of the social living in general. Such behavior of individuals contributes to 

the establishing of an environment dominated by collective apathy with potentially 

fatal consequences upon the overall social living.  

In the Republic of Macedonia, in the course of the last decade, but also in the 

period before that, with lesser intensity, the organizational systems leadership was 

almost dragged to the verge of extinction.  Namely, the system of governance 

imposes a policy that does not allow leadership behavior of an individual, regardless 

of his/her hierarchical position, to develop in the direction and in the role of 

development of the organization itself. Directors of such organizations that could not 

and still cannot be called managers, do not possess leadership capacity, but as a 

compensation to this lack, they possess skills in function of marginalization of 

individuals in possession of such characteristics that results in a necessity to 

implement constructive changes within the organization as a pre-condition for 

further development in the spirit of the contemporary organizational and social 

living. Most often, the destructive working climate, that used to be imposed and is 

still implemented by the directors that come from a certain political party and, 

supported by the groveling behavior by some of the employees, destroys every effort 

on the part of individuals whose mindset is in the spirit of contemporary approaches 

to managing and leading of institutions. Thus, teams composed of individuals that 

actually represent clones of the organization manager, or director. These are in fact 

groups that never grow into teams, let alone having the characteristics of 

complementary teams that would breed ideas about the changes as a driving force 

for the organizational existence and improvement.  Such groups that are coarsely 

called teams actually represent points where decisions – in accordance with the 

directions summoned from the political party centers of power – are adopted 
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unanimously, without a debate, analysis or discussion and confronting opinions. 

Such decisions are far from the changes that employees should perceive as creative 

challenge. They are in reality teams of cloned individuals, and grovels, who, deep 

down do not agree with the decisions imposed, but manipulate with the managerial 

structures for the purpose of permanent achievement of their personal interests, at 

the same time succeeding in making effect of their groveling behavior and enjoying 

the benefits, that in reality, they do not deserve.  Teams configured in this manner, 

do not create conditions for implementing team learning. These are teams whose 

members follow certain mental models, but these models are far from 

constructivism, creativity or innovative way of thinking and acting. They only create 

an organizational climate and environment in general, which is not in the spirit of 

changes, acting as a generator of the organizational progress, viewed as a segment 

of the overall social activity that should be following the contemporary global 

progress in every aspect. 

An environment characterized by individuals who feel the changes as 

unnecessary process violating their commodity and organizational conditions that 

are not favorable for taking the changes as a challenge stimulating both individual 

and collective motivation of employees to create and develop an innovative 

atmosphere as a factor of constant organizational growth and improvement, 

represent a serious problem in the Republic of Macedonia that produces inertia in 

the organizational systems lacking the vigor which, on the other hand is a necessary 

prerequisite for successful operation in the spirit of the contemporary organizational 

and social living in general. This situation motivated the research activities that are 

the subject of this paper with a research topic imposing the need to perceive the way 

the employees treat personal changes in their own lives, the way they feel about the 

changes that need to be carried out in their organizations, but also perceiving the 

conditions the organization creates in the course of the process of initiative and 

implementation of changes, upon which the degree of resistance depends. 

 

3.  Empirical research 

A research has been carried out for the purpose of writing this paper in the period 

between October and December 2016, involving a survey of 397 people employed 

in institutions of public administration in our country, but also employed at other 

institutions of the public sector, financially supported by the Budget of the Republic 

of Macedonia. In the course of the research, attention has been paid to meeting the 

requirements arising from age and gender structure of the surveyed, affiliation to 

various hierarchic levels of the organization, as well as their ethnicity. The data 

obtained have shown certain differences as regards ideas and attitudes towards 

changes which, for the most part, were related to the effect on personal lives of the 

surveyed individuals, mostly with regards to age group and ethnicity. Yet, these 

differences would be the subject of study of some other paper in the future based on 

the fact that this one deals with data analysis for a different reason. The research has 
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been carried out in three major cities and part of the institutions located in the 

Macedonian capital. The survey questionnaire that was used for collecting the 

required data consisted of 15 questions, but for the purpose of this paper, just a part 

of them are taken into consideration in the quantitative analysis segment.  The rest 

of the data are going to be used as a support for the quantitative analysis to be further 

elaborated in the next chapter of this paper. The surveyed people stated their views 

and attitudes by selecting one of the alternatives of multiple-choice questions (one 

of the four alternatives: always, often, rarely, never).  

Regarding the first question about the readiness of the individual for changes in 

the personal life, the alternative always has been selected by 52 out of the 397 

surveyed, or 13.9%; often was selected by 109 surveyed, or 27.46%; rarely ready 

for practicing changes are 141 surveyed or 35.52% and the remaining 95 surveyed, 

or 23.12% are never ready for changes in their private lives. 

 

 
 

Fig. 1. How ready are you for changes in your private life? 

 

Based upon the obtained replies, the following statement in the questionnaire 

refers only to those surveyed who offered positive or moderately positive answers 

to the previous question, as for the 23.12% that showed no readiness for changes in 

the personal lives, there was no need for further replying. In order to see the positive 

attitudes towards changes and perceiving them as a challenge, free of fear, the 

questionnaire offers a statement in the direction of whether the changes the 

individual introduces into his/her personal life are made at a rapid pace and with 

enjoyment or not, of course resulting from the previous. 19.20% or 58 out of the 

total number of surveyed who answered this question say they always accept the 

changes quickly and with great joy, eagerly waiting for the positive effects.  This 

attitude, for 62 out of the total number of surveyed, or for 20.54%, this represents a 

process they often practice, whereas 91 out of the total number, or 30.11% have 

selected the remaining two alternatives (rarely and never). 
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Fig. 2. Do you make changes in your private life quickly and with enjoyment? 

 

The third statement of the questionnaire is in the direction of notifying whether 

and how often, as a result of everyday problems faced by the institutions, changes 

are made, and 80.35% of the surveyed provided positive replies. Based on this, the 

fourth statement is derived for the purpose of getting the attitudes of the surveyed 

and related to the opportunities offered to every employee in terms of stimulating 

creativity, initiative and innovation. 28 out of the total number, or 7.05% of the 

surveyed, replied selecting the alternative always, 42 or 10.58% replied often, to 78 

or to 19.65% of the surveyed this is rarely the case, and the remaining 249 or 62.72% 

of the surveyed are of an opinion that changes in the organizations are not taken as 

a challenge, as they do not bring about anything positive and do not create 

opportunities for stimulating or practicing their creativity, initiative or innovation.   

 

 

 
 

Fig. 3. Do the changes in your organization create opportunity  

for stimulating your creativity, initiative and innovativeness? 
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Resulting from the above, a statement was implied in the questionnaire aiming at 

understanding the perception of the surveyed with regards to whether the institutions 

provide equal opportunities for initiating changes in all sectors of operation. Almost 

89% of the total number of surveyed selected the alternatives rarely and never. 

In order to perceive the conditions related to application of teams and team work 

in the organizations, as well as the manner and place where begins the process of 

initiating the changes, the questionnaire contains statements related to the creation 

of teams in the organization and to the degree of influence on the part of the 

organization managers in this creation. The replies obtained were rather defeating. 

Namely, 93.7% of the surveyed confirmed that teams are formed within their 

organizations, but at the same time 77.08% say that such teams are exclusively 

formed under maximum influence of the managers and their functioning is 

controlled by them as well.  

In reflection to the previously stated, the questionnaire offers a statement aiming 

at discovering the way the teams are formed, or, whether such teams are formed on 

the basis on the principles of professionalism, transparency and unbiased 

professional assessment of the team members. The results obtained: 247 or 62.22% 

of the surveyed have firm opinion that this is never the case; 59 or 14.86% think this 

is rarely the case; to 52 people or 13.10% of the surveyed the team formation is often 

based on such principles, and the experience of the rest 9.82% is that this represents 

an everyday practice.  

 

 
 

Fig. 4. Is team formation in your organization based on the principles of professionalism, 

transparency and unbiased professional assessment of the members? 

 

Taken from the fact that one of the reasons for non-acceptance of changes within 

the organizations and the large majority of employees showing some degree of 

resistance to the changes, is actually the lack of information of employees about the 

changes, the need to formulate the statement below, in the questionnaire is imposed, 

delivering the following results: only 54 people or 13.6% of the surveyed state they 

are always timely informed about new ideas to be implemented in the organization; 
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59 of the surveyed, or 14.86%, say it is often the case; 20.65% of the surveyed or 82 

opted for the alternative rarely and the remaining 50.89%, or 202 surveyed – for the 

alternative never on time. 

 

 
 

Fig. 5.  Do you receive timely and transparent information about the project  

and decisions to be adopted by the teams of your organization? 

 

To get the big picture about the created organizational climate in relation to the 

need for initiating and conducting the changes based on sincerity in the direction of 

whole organization well-being a statement aiming at realizing the real reasons and 

the necessity for creating teams, was added in the questionnaire. High 74.19% of the 

surveyed, through the answers provided, imply that such teams are in the direction 

of simple satisfying the requirements drafted in certain acts related to the operation 

of the organization that the employees are affiliated to. In other words, the 

institutional management does not form such teams out of honest intentions, with 

attitudes far from modern concepts or, from the idea that the only way of modern 

business behavior of the organization in general is precisely the application of team 

work, which, via a modern and previously well-tested method, would lead the 

organization towards secured growth and development. 

As a response to the need for obtaining a full realistic image of the organizational 

climate as an agent of successful initiating and conducting the changes, one more 

statement was introduced in the survey questionnaire, seeking observation of the 

organizational atmosphere in the direction of accepting individual or group 

initiatives for change that are not suggested but are to be endorsed by the manager 

in line with all the employees. Only 24 surveyed employees, or 6.04% selected the 

option always, 48 or 12.1% - often, 86 or 21.66% - rarely, whereas 239 or 60.2% 

out of the total number of surveyed employees selected the option never, since, they 

have never experienced supportive environment or received support by their 

manager for initiating changes. They also never take into consideration the 

possibility of their involvement in the improvement of the overall operation in their 

organizations.   
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Fig. 6. Are individual or group initiatives for introducing changes in your  

organization supported by the employees and the management? 

  

4.   Discussing the obtained data  

The need to live in the so-called status quo position represents a determination of 

a large number of individuals in our country. The reasons for that can be found in 

the way these individuals were raised in their families since very early age (mostly 

patriarchal families), the developed genetic code through various historical aspects 

of different ethnicities, previously acquired collective mental models that impede the 

changes, the closed market primarily of intellectual labor, the lack of individual’s 

emotional intelligence, the socio-economic conditions at every level, the legislature 

limitations and numerous other factors that do not allow for individuals’ open-

mindedness and keep them imprisoned in their own past, to continue with living 

present and of course, their future, based on postulates created at some other period 

of time. Very often, the consequences of such individual resolutions result in 

growing dissatisfaction with one’s personal life, in inertia that turns the individual 

into a person with no sense of challenge who continues with his/her life without the 

notion that it can be passed much better and in a more creative way, along with 

achieving a higher level of happiness. The fact, which is actually deduced from the 

obtained data and is based upon the number of surveyed people (58.64%), implies 

that they never, or very seldom are willing to make any changes in their personal 

lives. The readiness to grasp the changes is rather low and the mental models built 

upon the principle that change equals risk that has to be evaded in order to avoid 

worsening of situation, represents an established practice which creates barriers and 

high degree of resistance towards changes in general. It becomes clearer that the 

issue of mental models arises as a result of deficient: courage, energy, 

communication in function of dealing with work problems, immediate reaction to a 

variety of (predictable and unpredictable) situations, self-initiative, decisiveness, 

perseverance, urge to take a risk and behaving in accordance with the principle 
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implying the fact that the biggest risk in life is the decision not to take risk. The first 

step towards altering such conditions in relation to changing the mental models is 

“the control over the brain as a unique self-control that one can achieve, and those 

that learn to achieve this at an earlier age, would escape lots of failures and hard 

moments that usually blur the lives of those who wouldn’t succeed in acquiring the 

most important lectures in life”.  (3) 

In support of the above, data underlining the fact that even those surveyed who 

stated that conduct changes in their lives, carefully plan and realize them with 

caution and after extensive thinking over them, have been obtained in the process. 

The process of change causes uneasiness, nervousness and is very often performed 

without eagerness and without contentment about the risk and the novelty it brings. 

This indicates that individual mental models in our country are based on the famous 

proverb suggesting that the best policy in life is to stick to the “old drenched well” 

expecting for the water to start running again someday.   

As a result of such attitudes and demonstrations, it is not difficult to presuppose 

that studies of changes in wider, organizational frames, are actually made on the 

grounds of similar principles, viewing the changes as threats, as an unpredicted 

phenomenon ruining the comfort, the balance in work and life. Usually, the 

individuals are of an opinion that changes ruin the harmony and, if more delicately 

analyzing, one can easily understand that they prefer the monotony as a reflection of 

collective apathy. The reasons for such approaches are derived from the 

organizational conditions perceived through the obtained data for question no.3 

which implies the fact that 62.72% of the total number of surveyed do not take the 

changes as challenge creating space for further development and application of their 

creativity, self-initiative and innovativeness. Resulting from this, it becomes clear 

why the individual as a part of the organization, develops resistance to changes. The 

high degree of protectionism, the different attitude of the management to the 

individual and the group, depending on how close the ideas and approaches are with 

those of the manager, are usually the reason for impermeability and lack of initiative. 

These two are a result of the easily perceived behavior of superiors who are not 

willing to give the expected support the individual needs to a great extent. Such 

support is necessary for stimulating and motivating in the course of the hard work 

leading to the individual’s success from work, but also of interest to the organization 

as a whole. Such negating behavior of the management induces alienation among 

the employees as individuals, but also as target groups that are never given an 

opportunity for creative and innovative job. Contrary to this, if given such support 

and recognition by the managing structures of the organization, the individual or the 

group will directly contribute to the improvement and progress of the overall system. 

On the other hand, the data obtained in the course of the research imply that changes 

taking place in the organizations are, without an exception imposed by the manager 

and his/her team. Changes introduced this way are only good for the manager and 

his/her people, and the effects could not be felt by the rest of the employees. 

Generally, such imposed changes not only shatter the workers’ creativity and 
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innovativeness, but they are also, from the point of view of the employees, 

unnecessary and harmful, too. In the context of this, lots of changes have been made 

in the area of education in the Republic of Macedonia and these changes, for the 

biggest share of employees in the sector were qualified as harmful for students as 

direct recipients of educational services. Today, it can be confirmed that the 

employees in the educational sector were completely right, because, from the present 

point of view, those changes did not only bring anything useful, but also caused 

enormous damage, the consequences of which are to be felt for a very period of time. 

Such irrational changes of no real purpose or justification, are being implemented in 

other sectors as well, such as the health care system, public administration, judiciary 

etc. Macedonia is one of several countries in the world where, instead of causing at 

least minimal gradual progress, changes almost without exception, bring about 

regression, which is so overpowering, that in a series of cases surpasses the 

organizational boundaries and expands on a state level, and its complete structure 

and coordination leads them to dangerous disintegration and collapse.  

Based on the obtained data related to the fourth statement of the questionnaire, 

the reasons why the employees in our institutions, as early as at the initial stage of 

introducing the changes, feel certain resistance towards them, can be confirmed with 

a degree of certainty. It is at this stage that the employees also create an attitude that 

through the process they are going to be manipulated, endangered and used, too.  

Namely, the very fact that the idea of every positive change is born in the team, 

makes it pretty clear that such team members should be individuals carrying within 

themselves all kinds of power, representing an authority benchmark of the 

organization. However, the data obtained in relation to the fourth statement imply 

that in practice, the teams in our organization are composed in accordance with the 

managers’ wills, without taking into consideration the respect of principles of 

professionalism, transparency or unpretentiousness, and of course, the professional 

skills of the individuals composing the teams. These data once again confirm 

formation of the so-called quasi-teams in our organizations, composed of cloned 

individuals that think as and are consent with every single idea with the managers.  

“Whenever you have two persons that always agree on everything, one of them is 

not needed any more [4]. “If all members think in the same way, none of them thinks 

seriousl” [5].  

It has been confirmed that in the institutions where the research has been carried 

out, teams could not be formed by a leader and no team leadership could exist, 

simply due to the reason that the manager directs all his/her energy in the direction 

of constant control, which, unfortunately is not related to the processes of work, but 

to the maximum controlling the employees. Thus, the formation of teams is always 

made “under the manager’s conducting baton”. Due to this, it is completely clear 

why the employees feel growing resistance to changes. They simply know they are 

going to be manipulated.  

The above described conditions are supplemented by the realistic states that 

derive from the answers obtained in relation to the fifth question. Every study that 
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the authors of this paper have previously carried out, but also the large amounts of 

theoretical and empirical notions from literature, all contribute in support of the fact 

that one of the major reasons for resisting the changes is actually the organizational 

management missing to provide timely information for the employees about an 

upcoming change. 

The same situation has been confirmed through this study, too. It is a fact that the 

institutional management not only misses to release the information on time, but 

shares only selective and insincere information with the employees, leaving them no 

space or opportunity to air their views on it. This intensifies the feeling that the 

employees are turned into a manipulation object. The very act of concealment, 

planning in secrecy, unanimous support and approval by the members of the so-

called quasi-teams, develops the expected sense of negating the change and intensive 

resisting to it. The employees are positive that such changes are not to the benefit of 

the organization or to its wider surrounding, and that the only one benefiting from 

the changes is the institutional manager and the various hierarchical levels of 

governing. 

In building the realistic image of the conditions in our country, particular place 

is given to the data related to the fact that insincerity in work on the part of the 

managers goes as far as the formation of teams is made as a result of the need to 

impose greater manipulation. This is so because our country is expected to adopt 

legislature in harmony with that of the EU member countries, which imposes the 

need to form the teams as one of the ways of successful organizational operation 

systems, resulting in team creation due to the fact that “someone makes us to do so” 

rather than to our own awareness of the need for them.  Starting solely with this 

reason, it becomes clear that the formation of teams is not in the direction of 

developing team learning of the employees, but it is all about a totally manipulative 

process of a much wider scope. 

The unjust, uneven approach to every individual in the organization, the 

emphasized urge of the managers for revengefulness directed to individuals or target 

groups in the organization and the growing protectionism represent situations 

empirically supported by the data in relation to the last question of the survey, 

leading to the conclusion that certain sector of the organization are never considered 

for changes. From the survey, it can be easily deduced that the selective approach as 

an accustomed principle in the managing activity, is broadened to cover the segment 

of changes, as well. The mental models of the managers by now are namely built 

upon the “principles” that are far from considering the organization as a whole. The 

selective approach to the employees and the selective approach to changes that are 

introduced for the purpose of improving the organizations as wholes, are practiced 

in our state institutions for the sole purpose of personal benefit, populist reasons and 

the like, which in fact nothing to do with the aim of the organization to grow and 

prosper in accordance with the contemporary global tendency.  
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5.  Conclusion  

While the world, with growing velocity, is moving the wheel of historical events, 

the defeatism, resignation, non-communication, non-creativity and apathy of the 

individual, most often triggered by the social conditions reflected upon the personal 

and organizational-institutional living of the individual, leading the state to the verge 

of becoming a complete social and historical outsider, not belonging to the 

contemporary world predominated by progressive powers treating the changes as an 

essential extract of progress of the individual, who is in harmony, creatively and 

energetically fitting into the real mundane development of the civilization.   

With the changing role of the individual in the organizations and the total 

misbalance of societal management, and the government which, instead of 

stimulator and organizer of the collective progress, becomes a narrow autocratic 

group fostering “unhealthy” climate reflected upon all segments of every 

organization, a situation with state institutions has, particularly in the last decade, 

turned into an abandoned compartment standing on a waste railway out of use, 

resembling a “dead” lane.  

“Whatever the man does, he does it twice: first mentally, then in practice. Some 

sort of ingenuity of the leader represents managing to select the best and most 

effective examples among the abundance of signs, predictions and alternatives and 

to make use of them in creating clear, challenging and a vision accepted by all in the 

given organization that will motivate the people to work” [6]. The task of the 

leadership is to transform the insecurity that the employees display at the stage of 

initiative, into security. 

But in a situation in which the leadership in our country is dragged to the margins 

of extinction, particularly in the last 10 years, the individual is the one that needs to 

change him/herself, that is to say, to first implement the changes on his/her own self, 

involving introspection, self-critique and analysis towards the outer world, along 

with the personal self and the constitutive components of his/her personality. With 

mental models thus developed, the individual is ready to treat the changes as an 

energy flow for further improvement and realistic continuity of civilization.  

An environment created of individuals with healthy mental models, creates 

preconditions for developing collective energy that makes the members ready to 

grasp every change and implement it as an opportunity and challenge for creative 

activity accompanied with innovativeness. The sprouts of this collective or 

organizational energy emerge in the complementary teams where team learning 

occupies the desired place. An organized and well based team creates conditions for 

developing team learning conducted through building of: common team intelligence, 

innovativeness, coordination of activities, creating a sense of mutual compatibility, 

as well as personal influence in function of stimulating and motivating other teams 

to learn [7]. 

The problem which persists in our country for quite a long, corresponds with the 

crisis in leadership as a competence not possessed by the managers of our 
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institutions. They are simply “leaders” devoid of the ability to dream travel, and the 

fact that “they can never lead the others further then they have reached, as no one is 

capable of travelling beyond him/her self, unless travelling in him/her self” [8], is 

unbeatable.   

Such leadership crisis imposes the need for seeking resolution to the problem 

somewhere in a different direction. Actually, “people are not simply divided into 

leaders and followers. Everybody is well aware of the goal and contributes 

personally to achieving it. According to this, every individual is just as much a 

general as everybody else” [9]. The undisputed part of human character, no matter 

how suppressed, hidden or capsulated it is in the depths of the human soul due to all 

the reasons mentioned previously in this paper, remains as a fact that people are after 

all “motivated by the desire to be promoted and to achieve the highest possible 

potential they own” [10].  Due to this reason, the treating of the “illness” whose 

diagnosis has been already defined as a result of the conducted research and the 

empirical knowledge at disposal of the authors of this paper, as a result of the 

everyday processes going on in the environment they belong to, should be starting 

with the individual.   

Everybody should carry out every change in the mental models within his/her 

own self, expecting this will result in ecology of their thought and in “waking” them 

up from the long-year apathy, making them realize that their creativity and 

innovativeness, for the most part, depends on their own selves alone.  The manner 

of this novel attitude should be based on Martin Luther King’s message: “If cleaning 

the streets is someone’s job, then s/he is expected to clean the streets as well as 

Michelangelo painted or Beethoven composed. S/he should do the cleaning in such 

a way to make both the Heaven and the Earth admit that here lived the street sweeper 

who performed his task excellently” [11].  

Further developing the mental models in this direction, the individual as a part of 

the organization, would initiate and, using his/her total creative energy, would 

stimulate the formation of teams predominated by joined differences, at the same 

time representing an ideal and unique realistic location where the idea of changes is 

“born”, allowing the overall progress of the organization.  

Mental models developed in this manner and providing grounds for the collective 

thought to develop as well, along with taking the teams as locations infused with the 

unity of thought in result of applying the dialogue as a form of team learning, are 

actually the very foundations upon which organizational learning can be built, 

implemented and institutionalized, considering the changes as necessity, opportunity 

and challenge. 
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Abstract. This article is dedicated to Internal branding as a part of human resource 

management. Its main theoretical aspects and implementation are discussed and a correlation 

between the two main outputs of internal branding – towards customers and towards the labor 

market - has been drawn. On the one hand, the internal branding aims to increase employees’ 

commitment when presenting the organization and the brand to customers. On the other - the 

employer branding aims to attract higher profile professionals from the labor market with 

excellent working conditions. For this purpose an overview of the scientific literature and 

some main implementations of the internal branding have been depicted. 
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1.  Въведение  

Интензивността на конкуренцията и ограничените възможности на редица 

организации в България налага търсенето на алтернативни възможности за 

изграждане на имидж и бранд. Един от набиращите популярност подходи е т. 

нар. „вътрешен брандинг“, който представлява целенасочени усилия на 

мениджмънта към персонала на организацията и неговата ангажираност с 

бранда и имиджа. Често възможностите и ангажираността на персонала е 

подценявана, а усилията са насочени основно към външните контактни 

аудитории. В научната литература, обаче, персоналът на организацията се 

възприема като посланик на марката или бранда. Това е особено важно за 

организации от сферата на услугите, където персоналът се явява „лицето“ им. 

Техните усилия са особено важни за налагането на марката на пазара и 

утвърждаването на добър имидж. Именно това предполага да се обърне по-

сериозно внимание от страна на организациите от сферата на услугите към 

удовлетвореността на своите служители и тяхната ангажираност към 

постигането на по-добри резултати. Ето защо е необходимо да се координират 

усилията на специалистите в областта на управлението на човешките ресурси 

и маркетинговите специалисти. 

Целите на настоящото изследване е: 

mailto:d.kolev@utp.bg
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 да се разгледат основните характеристики на вътрешния брандинг; 

 да са анализират двете му основни направления – потребителското и 

работодателското; 

 да се установят възможностите му за координиране със системата за 

управление на човешките ресурси. 

 

2.    Характеристики на вътрешния брандинг 

Концепцията за вътрешен брандинг се заражда през 70-те години на 

миналия век, първо, в сферата на услугите, като се счита, че доволните 

служители ще доведат доволни клиенти [1], а негативното отношение на 

служителя би следвало да доведе до ниска оценка от страна на потребителя за 

стоката или услугата. Именно немотивираното поведение на служителите при 

тяхното взаимодействие с потребителите води до отблъскване и пренасочване 

на потребители. Изследване, проведено в Обединеното кралство 

Великобритания, показва, че: 

• 40 % от всички маркетингови програми се провалят, след като 

потребителят срещне служител на организацията; 

• 68 % от потребителите на организацията няма да се върнат заради 

нещо, което служителят е направил или не е направил [2]. 

Целта на вътрешния брандинг е да се избегнат такива негативни 

последици и да се разкрие пълния потенциал на служителите при изграждане 

имиджа на организацията. 

Според някои автори [3] съществуват три основни етапа в научното 

развитие на понятието вътрешен брандинг: 

 първият се отнася до мотивацията и удовлетвореността на 

служителите на компанията. Служителите се приемат като 

вътрешни клиенти, а работата като вътрешен продукт, който 

удовлетворява нуждите и желанията на тези вътрешни клиенти, 

отговаряйки и на целите на организацията; 

 вторият разглежда вътрешния маркетинг като целенасочени 

действия в организацията за постигане на клиентска ориентация 

на служителите. Това се постига чрез въвличането на търговския   

персонал   в   интерактивния   маркетинг,   според   който 

служителите трябва да отговарят на клиентските нужди; 

 третият е свързан със съдействие за прилагането на стратегии  и  

осъществяването  на  организационна  промяна чрез привличане, 

обучаване и мотивиране на персонала съобразно фирмените цели, 

процес, чрез който служителите разбират и разпознават не само 

стойността на програмата, но и своето място в нея. 

Разглеждайки тези основни етапи, се налагат няколко извода. От една 

страна, вътрешният брандинг е обвързан с управлението на човешките 
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ресурси, защото се залага на мотивиран персонал, което е една от основните 

функции на системата за управление на човешките ресурси.  Именно това 

налага координирането на усилията не само на маркетинговите специалисти, 

но и на тези от отдела за човешки ресурси. От друга страна, постигането на 

клиентска ориентация от страна на персонала изисква правилно проведени 

маркетингови кампании за служителите на организацията, което отново влиза 

в направлението на човешките ресурси, защото от тях зависи планирането и 

провеждането на кампании, курсове и други за повишаване квалификацията 

на персонала. На последно място, но не и по важност, са останалите процеси 

по привличане, мотивиране и обучение на персонала съобразно 

организационните цели, които също са основни функции на системата за 

управление на човешките ресурси. Изхождайки от тази позиция, следва да 

възприемаме вътрешния брандинг не само като маркетингова дейност, а като 

координирани действия от страна на маркетинга и управлението на човешките 

ресурси, които без подходящата координация няма да постигнат желания 

ефект. 

Някои автори посочват основните белези и насоки за координиране на 

дейността между отдела за човешки ресурси и маркетинговия отдел, които са 

както следва: 

A. Белези: 

 Осведомяване на всички служители за обещанията, които 

организацията е дала на потребителите, т.е. служителите да са 

постоянно информирани за всички маркетингови дейности преди те 

да са излезли извън организацията; 

 Подпомагане на служителите да разберат ролята си в организацията 

и тяхното влияние върху потребителското удовлетворение. 

      Б.  Координиране: 

 Насочване на обучителния процес към теми, свързани с 

потребителите; 

 Засилване правата на служителите, свързани с обслужването на 

потребителите, чрез създаване на подходящи за това условия; 

 Редовни изследвания на удовлетвореността на потребителите и 

служителите [2]. 

Основната цел на тези дейности е постигането на т. нар. „ангажираност 

на персонала към организацията и нейните цели“, като едно от основните 

направления на вътрешния брандинг. Това направление се разглежда в две 

основни категории: първо, емоционална принадлежност към дадена 
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организация, персонална идентификация и въвлеченост на персонала в нея; 

второ, желанието на персонала да полага допълнителни усилия за постигането 

на организационните цели. Счита се още [4], че ангажираните служители 

изграждат бранда по два основни начина: 

 директно въздействат върху потребителските преживявания, 

свързани с бранда на организацията, чрез поведението си по време 

на срещи с клиентите; 

 индиректно чрез поддържане на подходящи взаимоотношения със 

своите колеги - добрите взаимоотношения между колеги в рамките 

на един отдел и между различните отдели съдействат да се изгради 

работна среда, която да стимулира поведение, подкрепящо бранда. 

Подобно е и мнението на Харис и Уолън, според които организациите, 

провели вътрешен брандинг, имат следните по-добри показатели: 

 „86 % успешен рейтинг по удовлетвореността на потребителите; 

 78 % по-висок успех за безопасност на труда; 

 70 % по-висок успех за намаляване на текучеството на кадри; 

 70 % по-висок рейтинг на продуктивността; 

 44 % по-висок рейтинг на доходността“ [2]. 

За да се постигнат подобни резултати, особено важно е ръководството на 

организацията да осъзнае добавената стойност на вътрешните комуникации. В 

тази насока Харис и Уолън констатират, че когато се подпомогнат директорите 

да подобрят взаимоотношенията си със служителите, удовлетвореността на 

служителите се повишава значително и дава по-добри резултати от усилията 

за усъвършенстване на комуникацията чрез интернет, електронни писма и 

издания [2]. Това в общи линии означава, че е необходима и промяна в 

комуникационния модел на самата организация. Един от възможните варианти 

е представен на фиг. 1 [3]. 
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Фиг. 1. Тристранен комуникационен модел 

При този комуникационен модел вътрешният маркетинг осъществява 

връзката между организацията и нейните служители, като същевременно   

подпомага усилията на външния, интерактивния и маркетинга на  

взаимоотношенията с клиентите. Фокусът е върху служителите на 

организацията. Изследването е насочено към установяване на техните 

потребности, желания, мотивация и други. Успоредно се прилагат и 

множество неформални инструменти от сферата на управлението на 

човешките ресурси, като организирани и спонтанни сесии за въпроси и 

отговори, създаване на възможности за непринудени срещи с ръководството, 

организиране на спортни състезания с участието на ръководството, както и 

кръстосани обучения. Този модел дава възможност на организацията да развие 

своя трудов потенциал и оптимално да мотивира служителите си, което води 

и до намаляване броя на напусналите. 

Другата основна насока на този род дейност е т. нар. employer branding 

или „брандиране“ на работодателя. Определя се [5, 6] като стратегическа 

практика, която включва управлението на възприятието на дадена организация 

сред групите от талантливи професионалисти, към които тя насочва 

вниманието си, за да привлече нови таланти и да подсили ангажираността на 

съществуващите топ таланти.  

Част от основните характеристики на този вид дейност са: 

 изграждане на комуникационна стратегия за промотиране на 

организацията като работодател и на нейния пакет от функционални, 

социални и психологически придобивки за служителите; 

 дългосрочна стратегия, целяща да изгради положителен 

организационен имидж сред служителите, потенциалните 

служители и останалите контактни аудитории; 
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 привличане на качествени специалисти и гарантиране, че наетите и 

потенциалните служители идентифицират организационните цели и 

предоставят необходимото на клиентите; 

 създаване на организационен имидж, който кореспондира с нуждите 

на служителите, инвестира в тяхното развитие и отговаря на 

промените на пазара на труда [7, 8, 9]. 

Според някои автори успехът на работодателския брандинг се състои в 

това работодателят да спази обещанията, които е дал към служителите от 

времето на подборния процес до края на договорните взаимоотношения (виж 

фиг. 2). По този начин той си гарантира добър работен опит на служителите, 

което се отразява и в имиджа на организацията – привличане и задържане на 

подходящи кадри, диференциране от конкуренцията и по-висока 

ангажираност на служителите към потребителите [8]. 

 

Фиг. 2. Брандиране на работодателя 

За да се постигне успех в изграждането на работодателски брандинг и 

най-вече поддържане на добра работодателска оферта са препоръчителни 

следните стъпки: 

1) балансиране на работата и личния живот; 

2)  добър социален пакет, за да се чувстват служителите добре 

компенсирани за тяхната работа; 

3) третиране на всеки служител индивидуално – всеки човек очаква да бъде 

оценен за своя принос към организацията; 

4) създаване добра работна атмосфера чрез максимално улеснен работен 

процес; 

5) ограничаване на дискриминацията – еднаквото отношение към всички 

служители е ключов фактор за тяхното задържане; 

Сила на бранда

Привличане на подходящите кандидати и 
тяхното задържане

Диференциране от конкуренцията, 
ангажираност с потребителите 

Опит на служителите

Реалното изпълнение на обещанието през целия период на договора

Оферта на работодателя

Уникалното обещание, което организацията прави към своите настоящи и бъдещи служители
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6) улесняване на комуникацията чрез активно вслушване в служителите, 

ясно поставени задачи и обективна обратна връзка; 

7) упълномощаване на служителите – стимулира служителите с развито 

чувство за отговорност; 

8) поставяне на подходящия човек на подходяща работа – дава възможност 

на служителите да бъдат успешни като развиват своите способности и умения; 

9) празнуване на успеха – отчитането на успеха и неговото празнуване 

подпомага сплотяването на колектива; 

10) развиване на гъвкави работни места – възможности за плаващо работно 

време, надомна работа и други според възможностите и изискванията на 

организацията [7]. 

За успешното изграждане и прилагане на горепосочените стъпки, обаче, 

са необходими усилията не само на специалистите от отдела за човешки 

ресурси. Активна помощ се очаква и от експерти от различни отдели, като: 

„Маркетинг“, „Вътрешни комуникации“, „PR“, „Финанси“, „IT“; от висшия 

мениджмънт и преките ръководители в организацията [6].  

С оглед разгледаните характеристики на вътрешния брандинг могат да се 

очертаят следните основни насоки за организациите, желаещи да го прилагат: 

П ъ р в о, за служителите, заети с обслужването на потребителите, да се 

организират семинари при промяна в технологията на производство и/или 

добавянето на нови стоки или услуги, предлагани от организацията, с 

възможност за тестването им. Това ще улесни търговския персонал при 

предлагането на новите стоки предвид факта, че той има личен опит с тях и 

знае техните качества. Могат да се организират периодични семинари с цел 

обучение на нови техники, свързани с обслужването на потребителите, 

обсъждане на различни проблеми с предлаганите стоки или услуги и 

възможност за обратна връзка с мениджмънта на организацията. 

В т о р о, за служителите, заети с производствената дейност, да се проведе 

въвеждащо обучение за работа с необходимите машини и съоръжения, 

включващо липса на санкции при наличие на брак от страна на 

новопостъпилия, определяне на опитен служител за помощник на 

новопостъпилия за целия срок на обучение с цел взаимопомощ, проверка 

нивото на мотивация на новопостъпилия служител след края на обучителния 

период и други. Възможно е прилагането на аналогична схема на действие при 

въвеждане в експлоатация на нови машини и технологии и по възможност 

обучение от външни специалисти, периодични срещи с мениджмънта с цел 

установяване на различни проблеми и тяхното отстраняване.  

Т р е т о, периодични тийм билдинг активности за всички служители, 

включително и мениджърския екип, с цел сплотяване, представяне и приемане 

на новите членове, подпомагане на служителите да разберат важността си за 

организацията. В тази категория възможните решения са няколко: провеждане 

на семинари от общ характер за повишаване на различни познания и ценности; 

провеждане на екипни и индивидуални дейности със състезателен характер и 
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символични награди – за по-добро сработване на екипа, опознаване на членове 

от различни отдели в организацията, разкриване на личностни качества и 

други. Тези активности могат да се провеждат както на закрито – в помещения 

на организацията, така и на открито – сред природата (рафтинг, катерене на 

скали, спортно ориентиране и други) или на обособени места (спортни 

площадки, спортни игрища, стени за катерене). 

 

3. Заключение 

От направения теоретичен анализ следва да се заключи, че: 

Първо, вътрешният брандинг е комплексен процес, включващ усилията 

най-вече на специалисти от отдел „Маркетинг“ и от отдел „Управление на 

човешките ресурси“. 

Второ, вътрешният брандинг се фокусира в две основни направления – 

изграждане на организационен имидж чрез служителите към потребителите и 

работодателски имидж, насочен към пазара на труда с цел привличане на 

качествени специалисти и тяхното оставане на работното място. 

Трето, за постигането на успех чрез прилагане на вътрешен брандинг са 

необходими целенасочени усилия на редица специалисти и висшето 

ръководство на организацията, както и успоредното приложение на двете му 

основни направления. 
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Abstract. The only way a business can survive and prosper nowadays is by getting, retaining 

and increasing the number of customers. Without customers, there is no business. Nowadays, 

in the 21st century, the management and the marketing must be customer-focused. Hence the 

increased interest in the customer-related areas like: mass customization, relationship 

marketing, customer relationship management, value chain management and supply chain 

management. The paper presents an authentic view of the value chain and the supply chain. 

Keywords: mass customization, relationship marketing, customer relationship management, 

value chain management, supply chain management. 

 

1.    Introduction 

If the 20th century was considered to be the period of mass production, the 21st 

century is the time of satisfying customers’ individual needs. Nowadays companies 

are aiming towards tailoring the products/services to the customer needs. In the 21st 

century the customer needs are constantly changing and increasing, so it is necessary 

for the companies to be able to adapt accordingly.   

Moreover, because of the globalization and the increased use of the Internet, 

companies are competing globally, since they can expect competition even from 

geographically distant companies.  

Furthermore, the globalization and the Internet also influence the changes in 

customer needs as well. Hence, customers nowadays want more and better choices. 

So, any company aiming to stay in business and prosper must be able to keep up 

with these changes. 

If the company is able to respond adequately to the customer needs, this usually 

implies that the customer will become loyal, and this will aid in decreasing the 

customer defections. Moreover, the cost of keeping an existing customer is a sixth 

of the cost of attracting a new customer [1].  

All of this lead to increase in the interest of customer related areas like: mass 

customization, relationship marketing, customer relationship management, supply 

chain management and value chain management.  

The management and marketing became customer-focused. Furthermore, many 

companies are introducing customer -driven quality approach, a proactive approach 

to satisfying customer needs that is based on gathering data about the customers to 

learn their needs and preferences and then providing products and services that 

satisfy the customers [2]. 
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2.     Mass customization (MC) 
        Mass customization is providing a product/service which is designed to meet 

individual customers’ needs in the most cost-effective way. In order for this process 

to be done appropriately, two preconditions are required: continuous improvement 

(kaizen) and organizational learning. In a MC both parties (the company and the 

customer) have interest in each other: companies naturally want to keep the 

customers, and have them come back again, and if the customer is satisfied, he/she 

is less likely to leave the company and turn to the competition. Shifting loyalty is 

risky for the customers, since the other company may not understand the customer’s 

concrete needs.  

A company which is in one-on-one relationship with its customers should be 

able to retain them on the long run, assuming it continues to provide customized 

products/services and that it stays at the front of the technology development.  

MC is different from mass production, since mass production is product-

oriented and involves pushing inventory through the distribution channel to the 

customer, than “selling” the customer on the features through mass marketing 

techniques.  

MC on the other hand involves production systems in which the customer is 

involved in the design stage of the product and has input into everything from 

delivery to service. The end result is a relationship with the customer who now does 

not need to be “sold” on the product/service and product differentiation becomes less 

important because products are ahead adapted to the customer (Allen Kathleen, 

1999) [3]. 

        Furthermore, according to Heizer and Render (2004, p. 252) MC is rapid, low-

cost production of goods and services that fulfill increasingly unique customer 

desires. MC brings the variety of products traditionally provided by low-volume 

manufacture (a process focus) at the cost of standardized high-volume (product-

focused) production. As the author further explains, producing to achieve MC is a 

challenge requiring enhanced operational capabilities. The link between sales and 

production and logistics is much tighter. Operational managers must make 

aggressive use of the organizational resources to build responsive processes that 

rapidly and inexpensively produce custom products [4]. 

 

3.   Relationship marketing (RM) 
       According to Bowersox et al (2007, p. 47) paralleling the development of the 

supply chain management concept, there has been a shift in philosophy regarding 

the nature of marketing strategy. This shift has generally been acknowledged as 

relationship marketing. RM focuses on the development of long-term relations with 

key supply chain participants such as consumers, intermediate customers, and 

suppliers in an effort to develop and retain long-term preference and loyalty.  

RM is based on the realization that in many industries it is as important to retain 

current customers and gain a larger share of their purchases as it is to attract new 
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customers [5]. This is especially important in the service industry. The importance 

of keeping the current customers is also emphasized by Kabodian (1996). According 

to the author, “service firms rely on repeat customers for 85-95% of their 

businesses”.  

Furthermore, the author stresses the importance of satisfying appropriately the 

customer needs, because as he says “customers tell twice as many people about bad 

experiences as good experiences” and also “a dissatisfied customer tells 8 to 10 

people about bad experience”.  

       Nowadays, in the 21st century it is important that the management is more 

customer-focused. Many different studies prove the importance of not just getting, 

but attaining customers, as well. According to one study, seventy percent of upset 

customers will remain customers of the business, if it resolves their complaint 

satisfactorily. Also, customers can greatly contribute to new product developments 

and modifications of the current products, which will make them more competitive. 

Eighty percent of new product/service ideas come from customer ideas [6]. Hence, 

it is crucial for any company to be able to listen to the “voice of the customer”. 

 

4.    Customer relationship management (CRM)  

CRM is a marketing strategy of maximizing shareholder value through winning, 

growing and keeping the right customers. It is basically a customer-focused strategy 

that puts customers first so that the company can succeed. Moreover, CRM means 

different things to different people. For many companies CRM implies broader 

marketing effort, and doing everything to retain customers.  

The underlying idea of CRM is not new, even though the term is. “The customer 

is always right”, “the customer is king” are old adages. What is new is giving these 

adages name and using technology to implement many of its techniques. 

Furthermore, the modern CRM focuses more on customers than products; changes 

in processes, systems and culture; all channel and media involved in the marketing 

effort (from field sales to Internet).  

CRM in its pure form has nothing to do with technology. However, nowadays, 

the Internet technology has significant role in the CRM’s development [7]. In the 

21st century companies are increasingly utilizing CRM systems - business 

information systems which provide companies with volumes of customer-related 

data including personal, Internet, process and customer-preference information. 

(Foster, 2012) This information is invaluable for the company’s pursuit in retaining 

the customers. 

 

5.    Value chain management (VCM) and Supply Chain Management (SCM) 

The concept of VCM was introduced in the 1980s by Michael Porter, a noted 

Harvard professor. He identified a systematic means for examining all activities that 

a company performs and also how these activities interact [8]. Furthermore, because 

of its significance, his concept evolved into a universally applied business 

management strategy. The value chain is a tool that disaggregates a company into 
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its core activities to help reduce costs and also to identify sources of competitiveness 

(Foster, 2012). 

According to the author of this paper, Value Chain Management is planning, 

organizing, leading and controlling of the material and information flows in the 

business processes of the value chain from the suppliers to the customers (and back) 

in order to secure the optimum values for the customers.  

      Supply chain management is the integration of the activities that procure 

materials and services and transform them into intermediate goods and final products 

and deliver them to customers. These activities include purchasing and outsourcing 

activities, plus many other functions that are important to the relationship with 

suppliers and distributors [9].  

Gitman and McDaniel (2006) have similar view. According to them, SCM 

focuses on smoothing transitions along the supply chain, with the ultimate goal of 

satisfying customers with quality products/services.  

A significant component of effective SCM is developing strong relations with 

the suppliers. Nowadays, many suppliers are not just contracting companies, but they 

are also having significant role in supporting the operations of their customers. 

Furthermore, they are expected to meet higher quality standards, offer suggestions 

that can help reduce productions costs and even contribute to new product designs 

[10]. 

      Longenecker et al (2006) view the SCM as a system of management that 

integrates and coordinates the ways in which a firm finds the raw materials and the 

needed components for producing product/service, building the concrete product/ 

service and finally delivering it to the customers. Effective SCM can lower costs (of 

inventory, transportation, warehousing and packaging) while increasing customer 

satisfaction [11]. 

       All the different definitions lead to the same conclusion: nowadays more than 

ever, companies are becoming increasing aware of the importance of doing 

everything in their power to provide quality products/services to their customers and 

to try to satisfy their needs on the highest level possible.  

       As Feller et al point out, supply chains must synchronize the flows of supply 

with the flows of value from the customers in the form of rapidly shifting tastes, 

preferences and demand. Furthermore, supply chains and value chains should be 

integrated and the information, knowledge and financial flows should be fully 

integrated and instantaneous [12]. 

       It can be concluded that, both supply chain management and value chain 

management are related to the process involved in getting products from the phase 

of designing, through manufacturing and in the consumers’ hands.  

       However, the goal of the SCM is to manage the flows of products/services from 

suppliers to consumers. A sequence of related processes takes place along the supply 

chain which must be controlled in order for the company to deliver the 

products/services to the end users. In the VCM, which is also concerned with the 
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flow of products to consumers, consumers create value for the manufacturers when 

they demand products.  

The difference between VCM and SCM is that in the SCM the flow is down – 

from the source to the consumer, while in the VCM the flow is up – from the 

consumer to the source. Furthermore, in a SCM the focus is on the cost of goods, 

whereas the focus of the VCM is in creating value in the consumer’s eyes [13]. 

Figure 1 shows an authentic view of the value chain and the supply chain. In the 

middle is the manufacturing system, the right side is “reserved” for the customers, 

and the left for the suppliers.  

The connection between the elements is with three flows: information, finance 

and material. The model is general and does not show the wholesale, retail inventory, 

distributor, credit flow, market research data. 

 

                        IF                         IF                      IF                       IF 

           FF                                                                       

                                                   FF         FF                      FF 

   1                  MF                      MF                    MF                      MF 

                                           

 

       Supply Chain and Value Chain 

    
Fig. 1. Supply Chain and Value Chain 

IF= Information Flow 

FF= Financial Flow 

MF=Material Flow 

 

6. Conclusion  

      The 21st century is the time of satisfying customers’ individual needs. Nowadays 

companies are aiming towards tailoring the products/services to the customer needs. 

In the 21st century the customer needs are constantly changing and increasing, so it 

is necessary for the companies to be able to adapt accordingly.   

Hence, many companies are introducing customer-driven quality approach, a 

proactive approach to satisfying customer needs that is based on gathering data about 

the customers to learn their needs and preferences and then providing products and 

services that satisfy the customers. 
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Abstract. Customer loyalty and engagement to the brand and/or company becomes an 

increasing company asset. To keep this situation the enterprises began to use as an important 

CRM tool customer loyalty programs. In this paper I introduce the feathers, design elements, 

types and successes factors of customer loyalty programs. I highlighted as very important 

strategic success determinants of the organization’ customer loyalty programs their concrete 

design and their type. Satisfaction has a positive effect and the frustration a negative effect on 

the customer buying behavior.  
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1.    Въведение 

Един от основните инструменти на CRM са програмите за клиентска 

лоялност. През последното десетилетие те вече се превърнаха в нещо като 

стандарт от една страна, както и в институционализирана форма за обвързване 

и ангажиране на клиентите от друга. Този инструментариум се използва вече, 

както от глобалните компании, така и от малките и средните предприятия, 

опериращи в Северна Америка и Европейския Съюз [1, 2, 3]. По наблюдения 

на автора това е факт вече и за България. В момента програмите за клиентска 

лоялност се използват от организации, опериращи в различни браншове, но 

най-често това са предприятия от сферата на търговията и услугите [4, 5]. 

Всичко това води до състояние, при което дори при почти всяка транзакция,  

клиентът би могъл, ако желае естествено, да ползва клиентска карта от 

програма за клиентска лоялност и което е съответно неотменна част от тази 

програма и свързано с нея: да получава (натрупва) активи при бранда и/или 

бизнес организацията (бонус точки, мили, монети и т.н.), с цел да бъде 

възмезден за тях. Казано по друг начин: да получава предимства от бранда 

и/или бизнес организацията за своята клиентска лоялност, както и да бъде 

включван в други подобни фирмени начинания, проекти и/или процеси. 

Това свръх предлагане на програми за клиентска лоялност би могло да 

доведе, а много често дори води до пресищане и фрустрация на клиентите, 

което намалява тяхната мотивация, от една страна да бъдат активни (лоялни 

към съответния бранд и/или бизнес организация), а от друга и да използват 
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този инструмент [6, 7]. На този феномен в последните години се посвещават 

различни изследвания и научни публикации, при които фокуса е върху 

отговора на следните научноизследователски въпроси [1, 8, 9]:  

 Влияят ли програмите за клиентска лоялност върху поведението за 

купуване на клиента? 

 Води ли до фрустрация почти повсеместното предлагане на програми 

за клиентска лоялност? 

 Кои са факторите, които най-често водят до фрустрация на клиентите 

и намаляване на клиентската лоялност към бранда и/или бизнес 

организацията? 

В настоящата разработка аз също се опитвам да отговоря на поставените 

по-горе въпроси, като моят отговор се съдържа в слените хипотези: 

Хипотеза 1: Програмите за клиентска лоялност влияят положително 

върху клиентската лоялност към бранда и/или бизнес организацията и върху 

промяната на поведението им за купуване. 

Хипотеза 2: Свръх предлагането на програми за клиентска лоялност води 

до фрустрация на част от клиентската маса на конкретния бранд и/или 

бизнес организация. Степента на тази фрустрация в най-голяма степен 

зависи от конкретния дизайн на програмата за клиентска лоялност: Колкото 

този дизайн е по-йерархично конструиран, толкова по-често се достига 

висока степен на фрустрация и намаляване на клиентската лоялност и 

ангажираност, водеща дори до екстремния случай, при който клиентът се 

отказва от бранда и/или бизнес организацията и го заменя напълно или 

частично с конкурентите. 

 

2.    Дефиниране на използваните понятия 
Програмата за клиентска лоялност в практиката и теорията се среща под 

различни понятия, като най-често използваните са следните: „клиентска 

карта“, „програма за клиентска карта“, „клиентска клубна карта“, „клиентска 

карта“, „бонус програма“, „бонус карта“ и „клубна карта“. Dorotic (2010, S. 3.) 

[11] посочва, че в англоезичната теория и практика освен “Loyalty Program” 

като синоними се използват следните други понятия „Frequency Reward 

Program“, „Bonus Card” или „Advantage Card“. В моята разработка под 

понятието програма за клиентска лоялност влягам следното разбиране: 

Програмата за клиентска лоялност представлява интегриран CRM 

инструмент, който би трябвало да обвърже клиента към 

организацията/бранда. Това обвързване се извършва чрез участие на клиента 

в програмата и предоставяне на него на специална мотивация чрез нея.14 

В литературата се разглеждат предимно два типа програми за клиентска 

лоялност, но практиката реално използва три типа, затова аз по долу на фигура 

1 съм отграничил и визуализирал съответно три типа. Не йерархичната 

                                                 
14 Доразвита по Leenheer et al. (2007), S. 32 [12] 
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програма се характеризира преди всичко с икономически ползи (различни 

видове бонуси), които се предоставят на лоялния клиент, в противовес на 

йерархичната програма, която предоставя предимно психологически ползи 

(определени статуси) на лоялния клиент. Смесената програма за клиентска 

лоялност съчетава в себе си определен микс от първите две, в зависимост от 

конкретния регион и клиенска култура на купуване. 

 

 
Фиг. 115. Типове програми за клиентска лоялност 

 

Програмите за клиентска лоялност предоставят на организациите 

собственици на програмата за лоялност и на лоялните клиенти определени 

предимства, които съм визуализирал на фигура 2. 

Понятието „фрустрация“, въпреки че произхожда и се употребява за първи 

път в психологията, за CRM и програмите за клиентска лоялност има 

интердисциплинарен характер и е необходимо в този смисъл да бъде 

дефинирано. Понятието, особено много, се използва в англоезичната 

литература първоначално, от където в последствие навлиза и в 

германоезичната, а след това и в дтуги езици. Berkowitz (1989, S. 60) [14], в 

тази връзка, анализирайки използването на понятието „фрустрация“ стига до 
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заключението, че най-често самите автори не знаят, какво точно влагат в това 

понятие. 

 
Фиг. 216. Ползи за организацията и за клиента от прилагане на програма за 

клиентска лоялност 

 

На основата на разработката на Stauss (2004) [13] конструирам следната 

работна дефиниция: Фрустрация означава усещането за негативна емоция, 

породена от редуциране, забавяне или възпрепятстване на постигането на 

поставена цел, която е обусловена от спецификата на отделния индивид и от 

спецификата на конкретния контекст и се изразява в деструктивно, 

констуктивно или възпрепятстващо поведение. 

При неадекватен дизайн на програмата за клиентска лоялност би могло да 

се стигне до фрустрация. Детерминантите на този процес и съответното 

фрустрационно поведение съм визуализрал на фигура 3. 
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Фиг. 317. Процес на фрустрация при програми за клиентска лоялност 

 

3.    Елементи на дизайна на програмата за клиентска лоялност 
Kumar, V. & Reinartz, W. [10] идентифицират следните основни елементи 

в съдържанието на програмата за клиентска лоялност и декомпозират петте 

основни съдържателни елемента в поделементи, които представям по долу: 

1. Структура на възнаграждаване 

1.1 Твърдо и меко възнаграждаване 

1.2 Условия за подпомагане на продукта на предприятието (избор 

на възмездяване) 

1.3 Предпочитана/изявена/изказана ценност на възмездяването 

1.4 Степен на възмездяване 

1.5 Начин/обвързаност на възмездяване 

1.6 Синхронизиране на възмездяване 

1.7 Възмездяване основано на специфични критерии 

2. Изисквания за участие 

2.1 Доброволно или автоматично записване 

2.2 Отворена или затворена клиентска лоялност 
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2.3 Автоматично или ръчно акумулиране на клиентски активи 

към организацията (точки, мили и т.н.) 

3. Модели на клиентска лоялност 

3.1 Самостоятелни клиентски карти 

3.2 Свързване на клиентски карти с кредитни/дебитни карти 

4. Спонсорство 

4.1 Единична програмата за клиентска лоялност 

4.2 Мултифирмени програми за клиентска лоялност 

4.3 Програма за клиентска лоялност в един  или в повече сектори 

5. Разходи и приходи от програма за клиентска лоялност 

5.1 Положителен бланс от използването на програма за клиентска 

лоялност. Разходите и приходите от програмата за клиентска 

лоялност показват баланса за организацията/бранда 

собственик на програмата за клиентска лоялност. Важно е в 

края на всеки период, балансът за организацията/бранда 

собственик на програмата за клиентска лоялност да бъде 

положителен. В противен случай, ако този негативен баланс 

се задържи твърде дълго, програмата за клиентска лоялност е 

под заплха от прекратяване, поради незадоволителни 

резултати (непостигане на целта). 

 

4.   Фактори, влияещи върху ефективността на програма за клиентска 

лоялност 

По-долу маркирам основните фактори, които влияят върху ефективността 

на програмата за клиентска лоялност: 

1. Характеристика на дизайна на програмата за клиентска лоялност 

1.1 Релевантни ли са за клиенти – Необходимо е да се отговори 

на въпроса: Предоставят ли те достатъчно ползи на лоялния 

клиент? 

1.2 Релевантни ли са за фирма - Необходимо е да се отговори на 

въпроса: Предоставят ли те достатъчно ползи на 

организацията използваща съответната програма за клиентска 

лоялност? 

2. Съответсвие между стратегията на организацията/бранда и 

стртегията за програма з клиентска лоялност. Това означава да се 

отговори на въпроса: Отговаря ли програмата за клиентска 

лоялност на фирмена стратегия и цели? 

3. Характеристика на клиента – необходимо е да се отговори на 

въпроса: Дава ли програмата за клиентска лоялност достатъчна и 

надеждна информация да се изгради задълбочен профил на 

поведението на купуване на лоялния клиент? 

4. Характеристика на организацията/бранда - необходимо е да се 

отговори на въпроса: Дава ли програмата за клиентска лоялност 
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възможност на основата на задълбочения профил на поведението 

на купуване на лоялния клиент да се влияе върху него и да се 

повишава неговата клиентска ангажираност и лоялност, чрез 

предостаявяне на допълнителни ползи и индивидуализиране на 

предлагането към съответния клиент? 

5. Предоставяне на конкурентни предимства  - на основата на 

гореизложените фактори е необходимо да се даде много точен и 

измерим отговор на въпроса: Предоставя ли и ако да, до каква 

степен програмата за клиентска лоялност конкурентни 

предимства на организацията използваща програмата за 

клиентска лоялност? 

 

5. Резултати от клиентски възторг и от клиентска фрустрация при 

използване на програми за клиентска лоялност 

Съответно по долу съм се опитал да схематизирам съответно двата 

противоположни резултата от използване на програми за клиентска лоялност, 

които съответната програма би могла да предизвика върху клиентското 

поведение и върху резултатите на организацията/бранда собтвеник на 

клиентската програма за лоялност. На фигура 4 е показан резултат при 

екзалтирани клиенти, а на фигура 5 – съответно на фрустрирани клиенти. 

 
Фиг. 418. Финансов резултат от клиентски възторг за организация собственик на 

програма за клиентска лоялност 
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Фиг. 519. Финансов резултат от клиентска фрустрация за организация собственик 

на програма за клиентска лоялност 

 

Изследванията показват, че фрустрацията се получава значително по-често 

при клиенти, използващи йерархични програми за клиентска лоялност. 

 

6. Заключение 

Поставените хипотези в настоящата публикация бяха верифицирани. 

Освен това стана ясно, че фрустрацията при клиентите участващи в програми 

за клиентска лоялност се поражда не толкова от факта, че почти всички 

организации/брандове предлагат възможност за участие в програми за 

клиентска лоялност, а от факта, че йерархичният тип програми за клиентска 

лоялност имат такъв дизайн, който води при повечето клиенти до чувство, че 

те никога няма да постигнат целите, които са си поставили при започване на 

членството си, или си поставят в процеса на участие. Всичко това води до 

негативни ползи и негативни финансови резултати за организациите 

собственици на програмите за лоялност. 

В тази връзка е необходимо да се изследва в бъдеще влиянието на 

различния дизайн и типове програми за лоялност върху удовлетворението, 

ангажираността, лоялността, доверието и фрустрацията на клиентите, 

участващи в програми за лоялност от една страна и как организациите 

собственици ги еволюират. 
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Abstract. The paper presents some aspects of the digital marketing. Some features of the 

Internet marketing as a component of the digital marketing are discussed. An overview of 

certain types internet marketing is made. The biggest attention is dedicated to web site 

development, Search Еngine Оptimization, mobile marketing, e-mail marketing and social 

media marketing. The augmented reality as the newest marketing trend that set a new direction 

and meaning of online consumer experiences as well as the new tool for influence on the 

consumer behavior is discussed. 

Keywords: digital marketing, SEO, e-mail marketing, social media marketing, augmented 

reality.   

 

1.   Въведение 

Редица изследователи свързват дигиталния маркетинг с маркетинга днес 

[1]. Това схващане за съвременност на дигиталния маркетинг е напълно 

обосновано, тъй като високата мобилност на съвременния потребител изисква 

организациите да могат да откликнат на нарастващите изисквания на 

потребителите за достъпно, лесно и удобно информиране навсякъде и по всяко 

време. Още повече, че при съвременните условия на живот не може да се 

разчита на достигане до потребителя само вечер пред телевизора. Особено за 

някои възрастови групи. Много по-ефективно постигане на маркетинговите 

цели може да се постигне чрез средствата на дигиталния маркетинг в 

Интернет. 

 

2.    Дигитален маркетинг 
Учените описват термина „дигитален” като „съвкупността от всички 

медии, които позволяват на потребителите сами да избират собствените си 

преживявания, позволяваща на маркетолозите да получават обратна връзка и 
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да създават взаимоотношения с потребителите.” Дигитален е нов начин на 

проучване на съдържание за потребителите и свързване с тях [2]. 

Определението за дигитален маркетинг, което Весислава Антонова 

предлага в „Дигиталните медии: Речник на основните понятия”, е: използване 

на цифрови източници, базирани на електронен сигнал като Интернет, 

дигитална дисплейна реклама и други цифрови медии като телевизия, радио, 

и мобилни телефони за промотиране на марки и продукти на потребителите 

[3]. 

Основната цел на дигиталния маркетинг е използвайки нови техники да 

осъществи основните принципи на маркетинга – получаването на печалба или 

друга изгода, като удовлетворява клиентите по-добре в сравнение с 

конкурентите [1]. 

Посредством дигиталната комуникация се създава възможност да се 

изградят дългосрочни взаимоотношения с потребителите. Тя спомага 

създаването на потребителско търсене чрез възможностите на интерактивната 

мрежа. И не само това – дигиталната комуникация спомага за обмен на 

потребителско мнение за стойност [2]. 

В този смисъл някои от основните характеристики на дигиталния 

маркетинг биха могли да се обобщят по следния начин:  

 преминаване от пасивно рекламиране към активно участие на 

потребителите;  

 качеството е в центъра;  

 социалните медии създават възможност за изразяване на мнение към 

продукта, който се споделя с приятелите - харесване или не на продукта;  

 дава се контрол на потребителя. 

Силата на дигиталния маркетинг може да се изрази в [2]: 

 прецизно сегментиране – целевата група може да се определи лесно 

като за тази цел могат да се използват фактори като настоящо 

местонахождение или скорошни взаимодействия с марка (търсене). Това 

създава възможност посланията да бъдат персонализирани и приспособени; 

 измеримост – дигиталната сфера е почти напълно измерима. Всяка 

минута и всяко кликване могат да бъдат отчетени. В дигиталния свят може да 

се проследи точно колко кампании се осъществяват в момента, кои канали ще 

донесат най-голяма полза и къде да се съсредоточат усилията. 

Дигиталният маркетинг включва осъществяването на маркетинговите 

дейности на фирмата чрез различни дигитални канали. Както посочва Миланка 

Славова дигиталният маркетинг включва два основни компонента – Интернет 

маркетинг и маркетинг в различни от Интернет дигитални канали [1]. 

Дигиталният маркетинг се осъществява в дигитална среда - глобалната мрежа 

Интернет или цифрови медии като телевизия, радио. Обект на настоящия 

доклад е първият компонент на дигиталния маркетинг, а именно – Интернет 

маркетингът.  
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3.    Интернет маркетинг 

Интернет маркетингът се основава на глобалната система от 

взаимосвързани компютърни мрежи, които използват стандартен комплект 

протоколи TCP/IP за свързването на устройствата в цял свят [1]. 

Интернет маркетирането е един от най-бързо развиващите се сектори на 

икономиката. Тим Киберман посочва, че интернет потребителите в момента са 

около 46% от населението на Земята [4]. 

Около 90% от информацията в Интернет е създадена през последните 

няколко години. В свят с толкова много новини и нововъведения 

инвестирането в Интернет маркетинг е повече от наложително. 

Маркетингът създава и задоволява търсене, докато Интернет маркетингът 

задвижва създаването на търсенето, използвайки силата на Интернет и 

задоволява това търсене по нов и иновативен начин. Интернет е интерактивна 

медия, позволяваща размяната на ценност. За организацията ценността е под 

формата на получаване на време и внимание от страна на потребителя. За 

потребителя ценността може да бъде получаването на забавление и полезност. 

Тази размяна на ценности е двупосочна и носи полза и за двете страни. 

Възможностите, които предоставя Интернет, са безспорни. Той спомага за 

[5]: 

 идентифициране – Интернет може да бъде използван за маркетингово 

изследване на нуждите и желанията на потребителите; 

 предвиждане – Интернет предоставя канал, чрез който клиентите имат 

достъп до информация и покупки. Информацията за търсенето, която 

организациите получават от поведението на потребителите в Интернет, е от 

ключово значение за организациите в планирането на маркетинговата им 

политика; 

 задоволяване на потребности – успехът на всяка организация зависи 

от постигането на задоволяване на потребителските потребности. При 

Интернет маркетинга се включва и удовлетворение на потребителя от лесно 

използване на уеб-сайт-а, лесна поръчка и удобна доставка на поръчания 

продукт. 

Поради тази причина някои изследователи определят Интернет 

маркетинга като „постигане на маркетинговите цели чрез прилагане на 

дигиталните технологии” [5, 6]. 

Интернет промени света на продажбите. Той създава нова парадигма за 

начина, по който потребителите си взаимодействат с търговската марка и 

помежду си. Пълният обхват на маркетинга се практикува в Интернет – 

продукти и услуги се позиционират и промотират, закупуват се, доставят и 

обслужват. Мрежата предоставя на потребителите повече избор, свобода и 

влияние. Потребителите имат все по-голяма възможност за използване на 

множество канали в социалните мрежи и Интернет. Те очакват същото от 
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организациите, с които се свързват – да бъдат гъвкави в отговора си на 

очакванията и нуждите им [2]. 

Днешният потребител използва множество устройства и канали, правейки 

собствено онлайн проучване за продукти, които да удовлетворят 

потребностите му. Само за секунди потребителят е в състояние да открие 

всичко, което го интересува за даден продукт – качество, наличност, цена. Чрез 

социалните мрежи потребителят има възможност да сподели с приятелите си 

мнение за продукт, който възнамерява или е закупил и да изрази 

удовлетвореност. 

 Видове Интернет маркетинг 

Към Интернет маркетинга се отнасят разработването и поддържането на 

уеб страници, маркетингът в търсещите машини, мобилният маркетинг, имейл 

маркетингът, маркетингът в социалните медии и др [1]. 

 Уеб-сайт 

Разработването и поддържането на уеб страници започва през 90-те 

години. Поддържането на ефективно онлайн присъствие чрез разработване на 

уеб сайт е ключова част от Интернет маркетинга [1]. Ефективност в случая 

означава, че уеб сайтът и свързаните с него комуникационни средства трябва 

да доставят значение за своите потребители, независимо дали чрез новинарски 

портал, връзка към business-to-business сайт с информация за сервизна 

информация за продукт или оферти за свързани продукти. В същото време 

„ефективен” означава и, че сайтът трябва да носи положителен резултат за 

организацията [5]. 

Едно от направленията при разработване на уеб страниците е 

използването на т.нар. риспонсив уеб дизайн (Responsive Web Design), който 

Миланка Славова определя като дизайн приложим при различни видове 

устройства [1]. Неговото значение нараства с развитието на мобилния 

маркетинг и се свързва със създаването на външен вид на страницата, който 

може да се адаптира към различни устройства, да се възприема и да се използва 

лесно от потребителите. С развитието на първите форми на Интернет 

маркетинга Сет Годин предлага и термина маркетинг на позволението 

(Permission Marketing) [1]. Според него, при този вид маркетинг целта е да се 

продадат стоки и услуги само тогава, когато потенциалните клиенти се 

съгласят предварително да получат маркетингова информация, за разлика от 

традиционната радио и телевизионна реклама, при която предаването се 

прекъсва, за да се излъчи рекламно съобщение. 

В основата на добрия сайт трябва да бъде потребителят. Разбирането на 

това кой е потребителят, как използва дигиталните канали за пазаруване, както 

и на това кои са конкурентите и как те оперират онлайн, са важни 

предпоставки за ефективното онлайн присъствие. При разработването на уеб 

сайт трябва да се има предвид, че потребителите искат удобство, лесно 

поръчване, бързина, добра структурираност и лесна навигация [5]. 
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 Маркетингът в търсещите машини 

Милиони хора на ден използват търсачки като Google, Yahoo! и MSN 

Search, за да намерят дадена информация в Интернет. SEO е важен инструмент 

на съвременния Интернет маркетинг, включващ постигане на най-предна 

позиция в страницата с резултати след посочване от потребителя на ключови 

думи за търсене [5]. 

SEO идва от английското съкращение на „Search Еngine Оptimization“, 

което на български език означава оптимизация на сайтове за търсещи машини. 

SEO е процес на подобряване видимостта на уеб сайтовете в органичните 

(алгоритмичните) резултати след търсене в търсачката [7]. В тази връзка това 

е свързано с изучаване на работата на търсачките и какво търсят хората [8]. 

Търсенето може да се раздели на два основни вида - органично 

(натурално) търсене и платено търсене, тъй като Google показва платени 

реклами на първите места в SERP – страницата с резултати от търсене.  

Важността на SEO произлиза от факта, че хората се интересуват от 

информация за продуктите и услугите, които купуват, но и от мненията и 

оценките на тези, които вече са купили продукта. За тази цел използват 

различни търсачки като Google, Yahoo! и MSN Search и тук се откроява ролята 

на SEO, посредством който страницата има възможност да излиза на предни 

места в страницата с резултати и оттам възможност за спечелване на клиента.  

Тим Киберман посочва няколко независими изследвания според които над 

81% от всички купувачи в световен мащаб използват Интернет, за да проучват 

и да закупуват продукти и услуги, над 70% пък използват Интернет, за да 

вземат решение и да извършат покупка [4]. Статистиката сочи, че сайтовете, 

които излизат на първите няколко места в страницата с резултатите от 

търсенето, са най-посещаваните и че голяма част от потребителите 

приключват търсенето си с първата страница и изобщо не отварят следващите 

страници с резултати. 

 Мобилният маркетинг 

Мобилният маркетинг е най-динамичното направление на Интернет 

маркетинга. Той включва дигиталните дейности на организациите, които се 

стремят да комуникират и да ангажират потребителите чрез мобилните 

телефони, смарт телефоните и таблетите [1]. Използването на мобилния 

маркетинг от фирмите ще доведе до разработване на приложения (apps) от 

всяка фирма, за да имат потребителите бърз достъп до стоките и услугите им. 

Приложенията дават възможност за привличане на различни потребителски 

групи.  

През 2013 г. Асоциацията по мобилен маркетинг дава следното 

определение за мобилен маркетинг: „набор от практики, даващ възможност на 

организациите да комуникират и да ангажират потребителите по интерактивен 

начин чрез всяко мобилно устройство или мрежа” [2]. 

Мобилният маркетинг предоставя начин на мислене, при който 

потребителите да се достигнат в точното време на точното място, за да се 
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задоволят техните нужди. Този начин на мислене се е наложил в 

маркетинговата практика, поради факта, че в съвременния свят смартфоните 

доминират, доставяйки богато изживяване на потребителите. 

Потребителите, използващи мобилни устройства, имат йерархия от 

потребности, които се удовлетворяват до известна степен чрез използване на 

мобилните им устройства. Последното е чудесен маркетингов, рекламен и 

дистрибуционен канал. 

Tomi Ahonen, експерт по мобилни комуникации, е извел шест уникални 

функции на мобилните устройства: те са персонални; постоянно са у 

притежателя им; винаги са включени (на разположение); имат вградена 

система за плащане; налични са в момент на творческо вдъхновение; 

позволяват да се отчете потребителският интерес. 

 И-мейл маркетингът 

И-мейл маркетингът е инструмент за изграждане на отношения със 

съществуващите и потенциални потребители. Неговото използване води до 

голяма възвръщаемост на направените инвестиции. И-мейл маркетингът е 

директно изпращане на комерсиално съобщение до група от хора чрез и-мейл. 

Той е един от най-старите и все още един от най-мощните дигитални тактики 

[2]. Тази негова сила произтича от следното: нисък разход за контакт; 

сегментиране; персонализация; измеримост. 

Chaffey предлага следните дейности като важна част от подобряването и 

повишаването на възвръщаемостта на отговорите на потребителите при и-

мейл кампаниите [5]: креативност; удобство и атрибути; значимост; стимул; 

таргетиране; синхронизиране; интегрираност. 

Част от предимствата на и-мейл маркетинга са свързани с: възможност за 

проследяване на инвестициите; нисък разход; бързина за достигане до 

потребителите; достигане до значителен брой потребители; проследяване на 

заинтересованите потребители от даден продукт, съгласили се да получават 

известия; често проверяване на и-мейлите от потребителите [8]. 

Някои от недостатъците му са: филтриране на и-мейл като спам; законови 

изисквания (Закон за защита на личните данни в Интернет) и др. 

 Маркетингът в социалните медии  

Маркетингът в социалните медии е свързан с процеса на привличане 

вниманието на потребителите. Усилията му са насочени към създаване на 

дадено съдържание, което да привлича внимание и да подтиква потребителите 

да го споделят. Едно създадено от организацията съдържание, но споделено от 

един към друг потребител има много по-голям ефект. Следователно тази 

форма на маркетинг се предава от „уста на уста”, т.е. от потребител на 

потребител [8]. Социалната медия се е превърнала в леснодостъпна платформа 

за всички хора с достъп до Интернет. 

В много отношения социалните медии илюстрират едно от главните 

предназначения на Глобалната мрежа – съдействие и споделяне на 

съдържание, идеи и информация. Социалните медии позволяват на милиони 
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потребители да създават и споделят информация безплатно. Поради факта, че 

голям брой потребители използват социалните медии, те са толкова 

динамични. Самото предназначение на социалните медии е споделянето на 

дадена информация, което да бъде лесно, да дава възможност за коментиране, 

копиране и препращане. Това от своя страна дава възможност за проследяване 

и измерване [2]. 

Социалните медии в огромна степен промениха света на маркетинга. Те 

дават възможност за създаване, свързване и споделяне на информация онлайн, 

поради което могат да бъдат използвани като част от Интернет маркетинговата 

кампания. 

Поради динамичността на времето, в което живеем традиционните медии 

се наложи да се адаптират като променят начина, по който публикуват. Напр. 

много вестници публикуват своето съдържание и онлайн, наред с 

традиционното печатно издание. Онлайн те веднага могат да получат 

коментари и мнения от потребителите за публикуваните от тях статии.  

Потребителите използват социалните мрежи, за да се свързват и да 

изграждат отношения с други. Социални мрежи като Facebook, MySpace и 

LinkedIn дават възможност на потребителите да създават персонален профил 

и да си взаимодействат с другите като споделят, изпращат информация и си 

комуникират. Социалните мрежи въведоха съвсем ново значение на термина 

„приятел” като в него влагат и хора, които се „познават” само онлайн. Това до 

голяма степен намалява анонимността в Интернет, тъй като голяма част от 

потребителите в социалните мрежи споделят лична информация. Последната 

може да бъде от демографски характеристики като пол, възраст, местоживеене 

до персонални такива като личностни интереси и предпочитания. 

 Нови Интернет маркетинг трендове – добавена реалност 

Добавената реалност е свързана с концепцията за виртуалната реалност. 

Последната се стреми да създаде един изкуствен свят, в който потребителят 

може да изживява и изследва интерактивно. Добавената реалност също 

допринася за интерактивно изживяване, но се стреми да допълни реалния свят, 

а не да създаде напълно изкуствен такъв. Някои изследователи определят 

системата за добавената реалност като комбинираща реална и компютърно 

генерирана информация в реалната среда, интерактивно и в реално време като 

обединява виртуални и физически обекти [9]. 

Други изследователи определят добавената реалност като форма на 

изживяване, при която възприемането на реалния свят се подсилва чрез 

компютърно генерирано съдържание, обвързано с конкретно място и/или 

дейности. През последните години мобилните приложения, използващи 

технологията на добавената реалност станаха достъпни за потребителите, 

имащи мобилно устройство и Интернет. Технологията на добавената реалност 

вече е осезаема в аудио-визуалната медия (новини, развлекателни програми, 

спорт) и започва да навлиза и в други аспекти от нашия живот (е-реклама, 

маркетинг) по вълнуващ начин. Тази технология използва и е свързана с широк 
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спектър от технологии, които проектират компютърно генерирани материали 

като текст, изображение и видео, насочени към възприятията на потребителя 

за реалния свят. Някои изследователи като Höllerer and Feiner определят 

изпълнението на добавената реалност като съвкупност от следните 

характеристики: комбинация на реални и виртуални елементи, които са 

интерактивни в реално време и които са в 3D. Други изследователи като 

Ludwig and Reimann описват значението на добавената реалност като 

„взаимовръзка компютър-човек, при която виртуалните обекти се добавят към 

реалната среда като това се осъществява чрез камера в реално време”. Zhou, 

Duh, and Billinghurst дават следното определение за добавената реалност 

„технология, позволяваща на компютърната виртуална образност да се 

наслагва точно върху физическите обекти в реално време”. Днес, много от 

мобилните приложения, използващи добавена реалност, използват 

местоположението на потребителя. За тази цел мобилното устройство трябва 

да има GPS технология, акселерометър и дигитален компас [10]. 

Компонентите, необходими за създаване на мобилно изживяване чрез 

технологията на добавената реалност, са следните [11]: 

 изчислителна платформа, която да генерира и управлява виртуалния 

материал да се наслоява на физическата среда, да следи процеса на предаване 

на информация и да контролира дисплея; 

 дисплей, на който да се изобразява виртуалният материал в 

контекста на физическата среда. В този случай могат да се използват дисплеи 

за поставяне на глава, дисплеи на мобилни устройства или такива интегрирани 

във физическия свят. Други сетива като слух, допир или мирис също могат да 

са част от технологията на добавената реалност; 

 връзка с Интернет – необходима за работата и функционирането на 

приложението, както и за комуникирането с други потребители; 

 памет за съхранение и достъп до информация – за да може да се 

инсталира приложението е необходимо устройството да разполага с 

достатъчна памет за тази цел. От друга страна приложението трябва да има и 

достъп до информация за местонахождението на потребителя, за да може да 

извърши предназначението си.  

Предимствата на добавената реалност, съдействащи за доставяне на 

съобщение до технологично мислеща аудитория, са: 

 персонализация – клиентът може да използва собствено 

съдържание, което да персонализира за собствените си нужди; 

 новост – добавената реалност предоставя съвсем ново ниво на 

изживяване за потребителите; 

 социализация – възможност за споделяне на персонализираното 

съдържание с други потребители; 

 достъпност – леснота при използване.  
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Може би най-популярният пример за успеха на добавената реалност е 

мобилното приложение Pokemon Go, което превзе света. Зад този успех се крие 

иновативната употреба на технологията за добавена реалност, съчетана с 

използването на носталгията на потребителите към 90-те години. Този тренд 

създава много по-вълнуващо изживяване за потребителите като им създава 

възможност за по-лесно взимане на решение за покупка. IKEA е една от 

първите, прегърнали идеята за платформа на добавената реалност, която 

позволи на клиентите й да наслагват мебел в своя дом. Това създава 

възможност за визуализация, която да убеди потребителя, че разглежданата 

мебел е подходяща за неговия дом и отговаря на нуждите и изискванията му. 

По този начин се създава много по-голяма полезност за потребителя, 

отколкото реалното посещаване на магазина. Тази персонализация е 

стимулираща и значително увеличава нивото на удовлетворяване. Погледнато 

от друга страна технологията създава сериозни дивиденти за организацията. 

Създаването на виртуална платформа на пазаруване ще допринесе за 

намаляване на оперативните разходи. Добавената реалност дава възможност 

на компанията да построи 24-часов интерактивен Мол, директно в дланите на 

потребителите, капитализирайки пристрастеността ни към мобилните 

устройства. Друг пример за марка, използваща този нов тренд, е Sephora, която 

създаде т.нар. Virtual Artist Tool, позволяващ на потребителите да „пробват” 

тяхната нова линия от гримове и червила посредством камерата на телефона 

си. За първите осем седмици от пускането си приложението е имало 1,6 

милиона сваляния.  

Един от най-ценните аспекти на добавената реалност за организацията е 

способността за проследяване и анализ на информацията, получавана от 

потребителите в реално време. Получаването на обратна връзка от 

потребителите дава възможност на организацията да създаде високо 

персонализиран профил на целевата група потребители и да съсредоточи 

маркетинговите си усилия за създаване на лоялни клиенти. Ограничения при 

използване на технологията като живот на батерията, стабилност на връзката 

с Интернет, защита на личните данни, предотвратяват тренда да разгърне 

целия си потенциал и със сигурност тези лимитиращи условия ще бъдат във 

фокуса на бъдещи разработки, свързани с усъвършенстване на технологията. 

Така или иначе технологията става все по-лесна за употреба от потребителите, 

капацитетът й продължава да расте в различните сектори, а влиянието й върху 

потребителите става все по-силно.  

 

4.    Заключение 

Маркетингът е сфера, в която доминират тези, които успяват да планират 

и предвиждат промените, да се приспособяват и да се възползват от новите 

трендове преди конкурентите. Това не се отнася за всички трендове, а за тези, 

които ще продължат да вълнуват и да са важни за потребителите. Пример за 

такъв тренд е добавената реалност. Интересът към приложението Pokemon Go 
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имаше два важни ефекта върху Интернет маркетинга. На първо място той 

показа, че потребителите са готови за изживявания, предоставени от 

технологията на добавената реалност, и второ – показа на маркетолозите къде 

да използват потенциала си. Трябва да се мисли в посока доставяне на 

потребителско изживяване за потребителите – добавената реалност може да 

донесе забавен елемент, дори за ежедневен продукт. Тя добавя чувство на 

вълнение на процеса, който се харесва на голям брой потребители. Това е и 

целта на маркетинга. 
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Abstract. In recent years progress has been made in neuroimaging to such an extent that 

neurologists are able to directly examine the frequency, location and time of neuronal activity 

of the brain in an unprecedented degree. However, in our country and globally, marketing 

science still remains in the face of the huge potential of this approach, not realizing its 

remarkable progress. Indeed, the use of neuroimaging in market research is what is called 

"neuromarketing" - of course, this approach has caused considerable contradictions in neuro-

science in recent years. This material, in particular, aims to specifically inform us with one of 

the techniques of Neuromarketing in assessing user experience from packages. 

Keywords: Neuromarketing, user experience, eye-tracking, EEG, fMRI, packages.  

 

1. Въведение 

Поведението на потребителите на пазара се определя от различни 

фактори като: психологически, икономически и социално-културни. Тези 

условия образуват един цялостен профил на потребителя, целящ по-

специално да му повлияе в процеса на вземане на решение за покупка. 

Изследванията на обстоятелствата за потребителските решения показват, 

че са важни всички групи фактори, но фокуса тук е изместен в изучаването 

на психологическите фактори [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Това се дължи на 

познанието, че ключът към ефективно въздействие върху потребителя, не 

е портфейлът му и неговото рационално мислене, а по скоро неговите 

нужди, емоции и ценностна система. 

Както се вижда от проведените проучвания в рамките на проектното 

проучване на Buyology, 85% от решенията на потребителя се вземат на 

подсъзнателно ниво, а само 15% са напълно осъзнати [8]. Тези проучвания 

показват, че търсенето на инструменти за проучване на паметта, 

вниманието, и емоциите отговорни за потребителските решения са от 

ключово значение [9]. Такива инструменти и познания за когнитивните 
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процеси ни предоставя неврологията, като по този начин се дава начало на 

едно ново направление и подход в тази област „невромаркетинга“ [7, 8]. 

В момента Невромаркетинга се използва в много области на човешката 

дейност. С негова помощ можете да проверявате ефективността на дадена 

реклама или продукт на дизайна, също така може да се използва за  

персонализиране на обучението за конкретен човек. 

Биометрията е приложима и при аранжирането витрини на магазини и 

интериорен дизайн, тъй като позволява да се установят тези специфични 

елементи които правят дизайна привлекателен и интересен, точно тези 

които активират мозъка на наблюдателя и го подтикват да действа. 

Този вид изследвания могат също да бъдат приложени в измерване на 

реакциите на потребителя към снимките на продуктите в брошурите. Друг 

пример са уеб сайтовете и компютърните игри и филми. В този случай, за 

тестване се използват биометричните данни, които ви позволяват да видите 

къде и в кои моменти напрежението на играча пада, кои последователности 

са излишни, кои паузи са твърде дълги и са свързани с отрицателната 

перцепция, и кои ангажират и стимулират потребителя. 

Невромаркетинг изследванията също са използвани и при дизайна на 

опаковки. Те могат да бъдат полезни за оценка на опаковката по отношение 

не само на пазара, но също от функционална гледна точка. В България 

обаче, все още не се провеждат сериозни изследвания за оценка на 

опаковката с помощта на невромаркетинг техниките. 

Целта на тази публикация е да се обсъди теоретичната основа на 

невромаркетинг изследванията всред световните академични центрове, 

включващи оценка на дизайна на опаковки според потребителското 

преживяване. 

 

2. Изследвания в Невромаркетинга 

Невромаркетинга представлява изследване на предпочитанията на 

мозъка спрямо конкретни продукти или марки. Също така се нарича наука 

за това как хората използват мозъка си за вземане на решения. Наука която 

използва нови инструменти, за да видим какво се случва в съзнанието на 

потребителите.  

С други думи, невромаркетинга се разглежда като наблюдение върху 

потребителското поведение, през призмата на познанията за 

функционирането на мозъка ни. 

Тук не става въпрос за класическото разбиране за това как действат 

основните форми на реклама в контекста на различните комуникационни 

канали. А по скоро за определяне на това коя от формите за въздействие на 

маркетинг рекламата е ефективна, т.е. реално подканва потребителя да 

закупи даден продукт или затвърди неговата лоялност към определена 

марка. 



  

287 

 

Гледната точка на невромаркетинга е как да убеди мозъка на 

потребителя да извърши определено действие, или да опознае невронните 

процеси в мозъка му, в контекста на неговият поведенчески модел според 

заобикалящата го среда. 

Целта тук е да се опише поведенческия модел при непосредствен 

контакт с продукта или марката и нейните информационни послания за да 

се установи, кое е това което излишно възниква в съзнанието и кое е това 

което трябва да се появи.  

Първият Невромаркетинг център е създаден в Харвардския университет 

през 1998 г. От своя създател Джери Золтман, професор по мениджмънт и 

икономика в Harvard Business School. 

Според Золтман процеса на вземане на решения протича в 

подсъзнанието и традиционните изследователски методи като, фокусни 

групови интервюта ни предоставят само част от информацията, 

необходима за подпомагане на вземането на решения в маркетинг процеса. 

Следователно, е необходимо да се намери нов изследователски 

инструмент. 

За представителите на невромаркетинга в началото този инструмент 

става магнитния резонанс. В края на 1998 г. Золтман и екипът му започва 

да сканира мозъците на потребителите. 

Процедурата "визуализиране на потребителските мисли", предполага 

върху тестовия субект да се сложи шапка с електроди използвайки ЕЕГ и 

томография. Апаратура изследва отговорите на мозъчните вълни при 

разглеждане на лога и рекламни лозунги, представяне на продукти или 

марка. Анализират се сигнали от мозъка, а честотата на мозъчните вълни 

посочва предпочитанията на потребителя. При този подход е възможно да 

се определи обективно, реакцията на потребителите с изпитвания обект. 

Изследвайки процесите които протичат в мозъка, невромаркетинга се 

опитва да определи това, което се случва като процес в мозъка за части от 

секундата, когато човек решава да си купи един а не друг продукт. 

Използването на невроанализа дава възможност за оценка на 

емоционалната реакция на потребителите спрямо отделните елементи на 

обекта с възможност за точно определяне на това кои елементи 

предизвикват положителни емоции и които са отрицателни. 

Сред най-популярните изследователски техники в областта на 

невромаркетинга са невровизуализацията, тясно свързана с 

функционалният магнитен резонанс (fMRI) [6] и анализа на мозъчните 

вълни (EEG – електро-енцефалография). В допълнение към тези техники, 

трябва да споменем и техниката, с която можем да се запознаем с 

проследяване движението на погледа на потребителя в магазина, при 

четене на реклами или информация върху опаковката - т.нар. следене на 

погледа (eye-tracking). 
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3. Приложен в опаковките (eye-tracking) 

Eye-tracking или позната като техника за следене на погледа, се състои 

в проследяване на възприемането на определени елементи на дизайна с 

помощта на специално проектирана камера, осъществявайки запис на най-

малките движения на очните ябълки, на съзнателно и подсъзнателно ниво. 

Тази техника ни позволява да разберем къде гледа потенциалния клиент, 

към кои зони той се фокусира и кои напълно игнорира. Това ни служи за 

проверка дали получателят, който търси конкретен графичен дизайн, вижда 

и разпознава елементите на които разчитаме. 

По време на дългата еволюция на апаратурата за изпитване и следене на 

погледа, инженерите, конструкторите и дизайнерите постепенно подобряват 

работата и форм-фактора на уреда за измерване. Приоритетите тук са 

размерите на уреда да са възможно най-малки, за да се сведе до минимум 

инвазивността на метода и ограниченията върху свободата на движение на 

изследвания субект, така че условията на експеримента да са възможно най-

близо до естествената му среда. В момента най-новите устройства от този 

тип се основават на система от свързани видеокамери. Опростена схема на 

мобилния eye-tracker за проследяване на очните ябълки е показана на фигура   

  

         Източник: ResearchGate 

Фиг. 1. Видео функционална схема за проследяване на очите  

Първата видеокамера е насочена към очите на субекта. Тя записва 

движенията на очната ябълка. Другата камера е насочена близо до окото на 

разглеждащия в посоката в която той гледа. 

При стартиране на експеримента системата обикновено изисква 

калибриране. По време на проучването, се записва образ от видеокамерата, 
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насочена към очите на разглеждащия а втората камера е насочена в 

областта в която разглежда респондента. С помощта специализиран 

софтуер, данните от двете камери се обработват. Промяна на посоката на 

движение на зениците се обработват успоредно и се записват на 

видеозаписа от втората камера. По този начин е възможно да се пресъздаде 

и установи с висока точност това, което респондентът разглежда по време 

на експеримента. 

Често в този метод се използва камера записваща в инфрачервения 

диапазон (IR). С това се цели да се намали неудобството за изпитваното 

лице и да се предотврати мидриазата по време на провеждане на 

исзледването. Основното предимство на eye-tracking метода е, че позволява 

обективно да се следи зрителната активност. Въз основа на резултатите от 

научните изследвания изследователят може да направи много изводи за 

когнитивните процеси на участниците. 

Предимството на този метод е, че се осъществява анализ на 

действителното поведение, а не на субективната оценка на респондента. 

Експериментът може да бъде осъществен при такива условия, че 

тестваният няма да знае, че се прави запис на зрителната  активност на 

очите му. 

Тук при използване на подходящи математически инструменти [10], 

можем да получим точни данни, имащи характер на количествена и 

качествена оценка. 

Използването на eye-tracking в проучванията на визуалния пласт на 

опаковката ни дава възможност да се селектират, следните разкрити по 

време на теста елементи: 

 Забелязани и разбрани, 

 Забелязани, но неразбрани 

 Незабелязани и неразбрани. 

Благодарение на този метод, можем да посочим още: 

 Реда на възприемане на дизайн-елементите в опаковките, 

 Времеви интервал след който те са били забелязани, 

 Средно време за разглеждане на елементи като: (текст, 

изображения, пиктограми и лога) 

 Начин на гледане (дали текстът е прочетен или само 

регистриран) 

 Процентното разпределение на вниманието върху елементите 

на дизайна, 

 Объркващи и смущаващи дизайн-елементи. 

Редът на възприемане на отделните елементи от опаковката ни показва 

какво най-много привлича окото на субекта. Методът позволява наред с 

други неща, да се определи дали елементите които са от значение, 

например от гледна точка на сигурността на опаковките, са забелязани на 

първо място от потребителите. 
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Също така eye-tracking, подпомага разкриването на елементите които 

разсейват субекта от важното и основно съдържание например (Лицата на 

хората участващи в графиката на опаковката). Eye-tracking проучването 

трябва да ни помогне да разберем, кои елементи от опаковката на практика 

привличат внимание и кои по принцип не се възприемат съзнателно. 

В литературата са представени много примери за прилагането на тази 

техника, при избора на подходящ дизайн за опаковки. Например, в [11] са 

анализирани опаковки за продукти за деца с Марка Гербер и сладкиши с 

марка Chips Ahoy! 

Фирмата изтъква марката си „Gerber“ върху опаковка и отношението и 

с най-младите представители на пазара на потребителите чрез представяне 

на образа на дете, в близост до името на фирмата. Въпреки това, 

проучванията показват, че някои елементи в популярните бурканчета могат 

да предизвикат отрицателни емоции. Това касае най вече данни за 

периодите от живота на детето, предимствата от използването на тези 

продукти и други по-малко подходящи за въздействието върху здравето на 

детето виж фигура 2. 

  

               Източник: „Brand Packaging” 2011 

Фиг. 2. Оптимизирана чрез метода опаковка Gerber  

Отрицателните емоции в този случай могат да се дължат на липса на 

разбиране на съдържанието върху опаковката, както и на твърде малкият 

шрифт, който го прави труден за четене. Основният резултат от това 

изследване е опаковката да бъде изчистена, от неразбираемата и 

смущаваща информация така че възприемането ѝ да стане по-ясно и 

разбираемо. Елементите, които се съдържат в опаковката за бисквити Chips 

Ahoy! [11] също предизвикват отрицателни емоции, особено информацията 

за възможността за повторното ѝ запечатване. Неправилна също се оказа и 
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визуализацията на продуктовото изображение на  бисквитите, тъй като то 

не предизвиква съответните емоции и оставя клиента безразличен. 

Преди въвеждането на пазара на опаковката, и двата елемента са 

подобрени: елемента за повторно затваряне е по-ясен и разпознаваем, също 

продуктовото изображение с летящите парченца шоколад, е по-ясно 

носещо повече енергия в себе си, не на последно място е и приложената 

визуална оптимизация на търговското наименование Chips Ahoy! където е  

постигната по-силна изразителност и четливост виж фигура 3. 

  

                  Източник: „Brand Packaging” 2011 

Фиг. 3. Оптимизирана чрез метода опаковка Chips Ahoy!  

Изследванията са проведени с помощта eye-tracking - проследяване и 

анализ на мозъчните вълни (ЕЕГ). Комбинацията от тези методи ни дава 

възможност за прецизно изследване на това, което се случва в мозъка, 

когато респондента гледа дадено изображение. Това ни позволява да 

оценим дали отделните визуални елементи на опаковката работят за 

потребителя или не, дали емоциите имат положително или отрицателно 

значение. 
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4. Заключение 

Както се вижда от изложеното по-горе, в популярните през последните 

години невромаркетинг изследвания се предоставят нови възможности за 

опаковане на продуктите. С помощта на описаните техники за измерване, 

по специално eye-tracking техниката, дизайнерите на опаковки и 

производителите, могат да определят в каква степен отделните елементи на 

дизайн в опаковките, влияят върху възприемането им от потребителя. 

Представените примери в разработването на дизайн концепциите за 

опаковки с използването на eye-tracking, показва редица достойнства на 

тази техника както за производителите така и за потребителите. 

 
References 
1. BOSAK, O. V., (2013). Research of Neuromarketing Instruments Influence on 

Consumer’s Behaviour. Theory and Practice of Enterprise Management Financial Space 

(4), 12. 

2. CÎRNECI, D., ANGHELUȚĂ, A. V., & GHEORGHE, D., (2014). The Use of 

Neuromarketing in the Study of Brand Related Mental Processes. Case Study–Romanian 

Food Brands. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(2), 331-342. 

3. CONSTANTINESCU, M., (2016). New Trends in Marketing Research: Neuromarketing 

and Eye Tracking. IMPACT, 111. 

4. DESHPANDE, R., & ZALTMAN, G., (1982). Factors affecting the use of market 

research information: A path analysis. Journal of marketing research, 14-31. 

5. DOOLEY, R., (2011). Brainfluence: 100 ways to persuade and convince consumers with 

neuromarketing: John Wiley & Sons. 

6. HASHIDA, Y., & UETAKE, T., (2014). Examination of a Package Design Analysis 

Method Using the Saliency Map. Information Science and Applied Mathematics, 22, 39-

51. 

7. LEE, N., BRODERICK, A. J., & CHAMBERLAIN, L., (2007). What is 

‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research. International Journal of 

Psychophysiology, 63(2), 199-204. 

8. ORZAN, G., ZARA, I., & PURCAREA, V., (2012). Neuromarketing techniques in 

pharmaceutical drugs advertising. A discussion and agenda for future research. Journal 

of medicine and life, 5(4), 428. 

9. SHIV, B., & FEDORIKHIN, A., (1999). Heart and mind in conflict: The interplay of 

affect and cognition in consumer decision making. Journal of consumer research, 26(3), 

278-292. 

10. VECCHIATO, G., FALLANI, F. D. V., ASTOLFI, L., TOPPI, J., CINCOTTI, F., 

MATTIA, D., BABILONI, F., (2010). The issue of multiple univariate comparisons in 

the context of neuroelectric brain mapping: an application in a neuromarketing 

experiment. Journal of neuroscience methods, 191(2), 283-289. 

11. YOUNG, S., (2011). Neuroscience Explains the Emotional Buy. Brand Packaging (5). 

 

 

 

 



  

293 

 

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА 

ПАЗАРА ЗА ТОВАРНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

ASSESSMENT OF THE CONCENTRATION LEVEL OF THE 

MARKET OF RAIL  FREIGHT TRANSPORT IN THE 

REPUBLIC OF BULGARIA 

 
Julia Varadinova 

 
Department of Technology, Organization and Management of Transport,  

Higher School of Transport, Bulgaria, 

 E-mail:jvaradinova@abv.bg 
 

Abstract. In this article, the degree of concentration of the Bulgarian rail freight market is 

estimated. The competitive structure of  the rail freight market is also presented. The level of 

concentration in the rail freight transport sector is assessed using the measures: the number of 
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1.    Въведение 

Целта на изследването е да се направи оценка на степента на концентрация 

на българския железопътен пазар за товарни превози. За тази цел е разгледана 

конкурентната структура на пазара за товарни железопътни превози и оценена 

степента на концентрация в сектора на железопътния товарен транспорт.  

При оценка на степента на концентрация на пазара се използват два 

основни подхода – структурен и неструктурен [1]. Структурният подход е на 

база парадигмата „структура-поведение-резултати” [2] и използван при 

направения анализ. Прилагането на неструктурният подход е свързано с 

отстраняване на недостатъци на структурния подход, като дава нова насока 

при изследване на индустриите [3, 4]. Този подход за измерване на 

конкуренцията изисква по-голяма база данни, включваща разходите на 

фирмите по икономически елементи.  

За измерване на концентрацията на даден пазар в литературата са описани 

различни способи. Най-използваните индекси за тази цел са тези на 

Херфиндал-Хиршман, коефициент на концентрация и индекс на Лернар. 

Индексът на Херфиндал-Хиршман и коефициента на концентрация  са 

включени в методиката на КЗК [5]. Индексът на Ленер, математически изразен 

представлява отношението на разликата на цената и маргиналните разходи 

към самата цена, като по-голямата разлика между цената и маргиналните 
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разходи означава по-голяма монополна сила. Като основни недостатъци на 

индексите базирани на броя на фирмите на пазара или тяхното разпределение 

може да се каже, че те не отразяват еластичността на пазарното търсене, 

свързано със способността на фирмата да повиши цената чрез намаляване на 

производството [6]. Индексът на Ленер се прилага в нормативни актове, 

засягащи сливането на фирми за измерване на пазарната сила след евентуално 

сливане на фирмите [7]. 

Може да се обобщи, че съществуват различни подходи за измерване на 

конкуренцията. В настоящата статия използваните измерители за степента на 

концентрация на товарния железопътен транспорт са брой на фирмите в 

отрасъла, пазарен дял, коефициент на концентрация, индекс на Херфиндал-

Хиршман, крива на концентрация  и крива на Лоренц. 

  

2.    Конкурентна структура на транспортния пазар 

Съгласно Директива 95/18/ЕО относно лицензирането на железопътните 

предприятия са въведени три режима за лицензиране: за превоз на пътници; за 

превоз на товари; смесен режим за пътници и товари. С това се създават 

условия да се развие пазарът като се формира конкурентна среда. 

Либерализацията на товарни железопътни услуги е предпоставка за 

навлизане на нови оператори и подобряване качеството на предлаганите 

услуги и повишаване на конкурентоспособността на железопътния транспорт 

в сравнение с автомобилния транспорт [8].  

След прилагане на условията за либерализация на товарните железопътни 

услуги, броят на лицензираните товарни превозвачи постепенно нараства. 

Освен „БДЖ – Товарни превози” ЕООД още 10 оператора извършват превози 

на територията на Република България. Частните превозвачи постепенно 

разширяват пазарния си дял, за сметка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. 

 

3.    Концентрация  на транспортния пазар 

Степента на концентрация в сектора на железопътния товарен транспорт 

е оценена посредством следните измерители: брой на фирмите в отрасъла; 

пазарен дял; коефициент на концентрация; индекс на Херфиндал-Хиршман 

(НHI); крива на концентрация  и крива на Лоренц. 

Брой на фирмите в отрасъла. Броят и размера на фирмите е един от 

основните  показатели за определяне вида  на пазарната структура. С 

използването на този показател може да се дефинират четири вида пазарни 

структури: съвършена конкуренция и чист монопол, като и монополистичната 

конкуренция и олигопол. Основните характеристики на тези пазарни 

структури, основани върху показателите: характеристика на самия продукт 

(уникалност и възможност за заменяемост); бройна продавачите – показващ 

интензивността на предлагането; място и роля на ценовата и неценовата 

конкуренция, са представени в [9]. 
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Броят и размера на фирмите, които работят на един пазар дава информация 

за относителните размери на фирмите, концентрацията в отрасъла и 

възможностите им  да влияят върху  пазара и цената, което определя  и тяхната 

пазарна сила или мощ. 

Към 2015 г. общо 11 фирми имат лиценз за превоз на товари с железопътен 

транспорт: Българска железопътна компания АД, “БДЖ - Товарни превози” 

ЕООД, ”Газтрейд” АД, ”Ди Би Шенкер Рейл България” ЕООД, ”Експрес 

Сервиз” ООД, Държавно предприятие„Транспортно строителство и 

възстановяване”, "КАРГО ТРАНС ВАГОН БЪЛГАРИЯ" АД, „Порт Рейл“ 

ООД, „Рейл Карго Кериър България“ ЕООД, „Булмаркет Рейл Карго” ЕООД и 

„ТБД – Товарни превози” ЕАД. 

Пазарен дял. Пазарния дял на участващите на пазара фирми е изчислен 

на база извършена работа (млн. ткм) и обем на товарните превози (хил. тона). 

Данните са представени на фиг. 1 и фиг. 2. 

 

 
Фиг. 1. Пазарни дялове,% на база обем на товарните превози 

Източник: Бюлетини на ИАЖА от 2013-2015 г. 

 

Лидер на пазара е “БДЖ - Товарни превози” ЕООД с пазарен дял 56,50 % 

(обем на товарните превози), като се наблюдава намаляване на пазарния дял за 

2015 спрямо 2013 с 8, 32 %. Увеличение на пазарния дял имат  Булмаркет Рейл 

Карго ЕООД с 2,08 % , Ди Би Шенкер Рейл България с 2,95 % и Рейл Карго с 

1,67 %. 
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Фиг. 2. Пазарни дялове,% на база извършена работа 

Източник: Бюлетини на ИАЖА от 2013-2015 год. 

 

Пазарният дял на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, изчислен на база 

извършена работа е 48, 61 % за 2015 г. Намаляването на пазарния дял за 2015 

спрямо 2013 е с 6,7 %. Леко намаляване на пазарния дял за 2015 спрямо 2013 

се забелязва и при: БЖК АД с 0,87 % и ДП ТСВ с 0,09. Увеличение на пазарния 

дял има при: Ди Би Шенкер Рейл България ЕООД с 3,59 %  и Рейл Карго с 3,57. 

При останалите превозвачи също има леко увеличаване на пазарния дял. 

Коефициент на концентрация – СR. Показателят СR характеризира не 

целия пазар, а само позицията на най-големите участници в него. Изчислява се 

като сума  от пазарните дялове на най-големите участници.  

 

ii MSMSMSCR  ...21 ,                          (1) 

 

където:  iMS е пазарния дял на i-ия участник. 

На основа на стойностите на СRЗ (трима големи участника) и СR4 

(съответно четирима големи участници) могат да се определят 3 типа пазар:  

- нормален конкурентен пазар, за който СRЗ < 40 и СR4 < 50; 

- сравнително конкурентен пазар със средно ниво на концентрация: СRЗ = 

40-70 и СR4 =50-85  

- слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация: СRЗ > 70 и СR4 

> 85  

Изчислените стойности на коефициента на концентрация на товарния 

железопътен пазар са представени в таблица 1. 
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Таблица 1. Коефициент на концентрация на товарния железопътен пазар  
 2013 год. 2014 год. 2015 год. 

Коефициент на концентрация (СR3) определени 

на база пазарни дялове спрямо обема на 

товарните превози (хил. тона) 

95,54 91,32 88,08 

 

Коефициент на концентрация (СR3) определени 

на база пазарни дялове спрямо извършена работа 

(млн. тон км) 

93,04 90,02 89, 06 

Коефициент на концентрация (СR4) определени 

на база пазарни дялове спрямо обема на 

товарните превози (хил. тона) 

98, 81 97,37 95,43 

Коефициент на концентрация (СR4) определени 

на база пазарни дялове спрямо извършена работа 

(млн. тон км) 

99, 38 96,53 95,66 

 

Според стойностите на показателите СRЗ (трима големи участника) и СR4 

(съответно четирима големи участници) може да се направи извода, че пазара 

на товарни железопътни услуги е слабо конкурентен пазар с високо ниво на 

концентрация. 

Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI). Индексът се изчислява като 

сума на квадратите на отделните пазарни дялове на всички участници на 

съответния пазар. Определя се по формулата : 

 





n

i
iPHHI

1

2
,                                             (2) 

 
където: n е броят на участниците на съответния пазар; Рi - пазарният дял 

на i-я участник (%). 

Стойността на индекса характеризира степента на концентрация на 

релевантния пазар и варира от стойности близки до 1 (в случай на съвършена 

конкуренция и голям брой участници на пазара) до 10 000 (при един участник 

на пазара – чист монопол).  

Степента на концентрация на пазара се характеризира както следва:  

HHI < 1000 - нормален конкурентен пазар с ниско ниво на концентрация. 

Обикновено такъв пазар не изисква разширен анализ. 

1000 < HHI < 2000 - сравнително конкурентен пазар с умерено ниво на 

концентрация.  

HHI > 2000 - слабо конкурентен пазар с високо ниво на концентрация.  

Стойностите на Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) за товарния 

железопътен пазар, определени на база пазарни дялове спрямо обема на 

товарните превози (хил. тона) и на база пазарни дялове спрямо извършена 

работа (млн. тон км) са представени в таблица 2. 
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Таблица 2. Стойности на индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) за товарния  

железопътен пазар 
 2013 год. 2014 год. 2015 год. 

Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) 

определени на база пазарни дялове спрямо обема 

на товарните превози (хил. тона) 

4670,01 4383,69 3761,02 

Индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI) 

определени на база пазарни дялове спрямо обема 

на товарните превози (хил. тона) 

3865,07 3448,22 3254,96 

 

Според стойностите на показателя индекс на Херфиндал-Хиршман (НHI),  

може да се направи извода, че пазара на товарни железопътни услуги е слабо 

конкурентен пазар с високо ниво на концентрация. 

Крива на концентрация. Кривата на концентрация позволява да бъде 

визуализирано равнището на концентрация в дадения отрасъл. 

На абсцисата се нанася кумулативния процент на фирмите работещи в 

отрасъла, като се започне от големите и след това се отчита и добавя дела на 

по-малките. Общият брой на фирмите в отрасъла е 100% и относителният дял 

на всяка фирма се определя като 100% се раздели на броя на фирмите в 

отрасъла. По ординатната ос се разполагат кумулативните пазарни дялове на 

фирмите, като отчитаме най-напред пазарните дялове на най-големите фирми. 

На фиг. 3 е направено сравнение на Кривите на концентрация за пазара на 

товарни железопътни превози за 2013 и 2014 год. При построяване на кривите 

са използвани пазарните дялове на фирмите предлагащи товарни железопътни 

услуги изчислени на база обем на товарните превози (хил. тона) [10]. 

 
Фиг. 3.  Сравнение на Кривата на концентрация за 2013 и 2014 г. 
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- ниска концентрацията. От фиг. 3 ясно се вижда, че през 2013 год. пазара е бил 

с по-висока степен на концентрация. 

На фиг. 4 е представена кривата на концентрация за 2015 год. на 

пазара за товарни железопътни превози.  

 

 
Фиг. 4. Крива на концентрация за 2015 г. 

 

Може да се направи извода, че през 2015 год. този пазар е с по-ниска 

степен на концентрация в сравнение с 2013 г. Това се дължи на навлизане на 

нови превозвачи на пазара и намаляване на пазарния дял на лидера на пазара - 

“БДЖ - Товарни превози” ЕООД. 

Крива на Лоренц. Различните пазарни дялове и неравномерното 

разпределение на пазарите между фирмите в едни отрасъл може по - ясно да 

бъде показан при наличие на критерий, който показва равни пазарни дялове на 

фирмите при равни относителни дялове на броя на фирмите в едни отрасъл. 

Такъв показател за концентрацията в един отрасъл и сравнението му с друг 

отрасъл ни дава кривата на Лоренц. 

За разлика от кривата на концентрация, при построяването на кривата на 

Лоренц, по абсцисата се нанася кумулативния процент на дяловете на 

фирмите, които работят на дадения пазар, като се започва от най- малките и се 

добавят по- големите фирми. По ординатата се нанасят кумулативните 

стойности на пазарните дялове на фирмите в отрасъла като към най - малките 

пазарни дялове се добавят по- големите. 

На фиг. 5 е направено сравнение на кривата на Лоренц за пазара на товарни 

железопътни превози съответно за 2013 и 2014 год. При построяване на 

кривата са използвани пазарните дялове на фирмите предлагащи товарни 

железопътни услуги изчислени на база обем на товарните превози (хил. тона). 
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Фиг. 5. Сравнение на кривата на Лоренц за 2013 и 2014 г. 

 

На фиг. 6 е представена кривата на Лоренц за 2015 год. През 2015 год. на 

пазара за товарни железопътни превози, участват повече превозвачи. 

Съответно има преразпределяне на пазарните дялове и степента на 

концентрация на пазара намалява. 

 
Фиг. 6. Крива на Лоренц за 2015 г. 
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имат равни относителни дялове от общия брой и същия относителен дял на 

продажби.  

Отклонението на кривата на Лоренц от бисектрисата е показател за 

степента на концентрация в отрасъла, т.е. неравномерността на пазарните 

дялове. При високо концентрираните отрасли тази крива ще се отклонява 

значително от бисектрисата, а при ниско концентрираните отрасли тя ще се 

разполага по-близо до нея. На фиг. 5 ясно се вижда, че пазара през 2013 год. е 

бил с по-висока степен на концентрация. 

 

4.    Заключение 

Товарния железопътен пазар е либерализиран, като броят на 

лицензираните товарни превозвачи постепенно нараства. Въпреки това на база 

направеното изследване може да се направи извода, че този пазар е все още 

слабо конкурентен с високо ниво на концентрация. Това ясно се вижда от 

стойностите на индекса на Херфиндал-Хиршман (НHI) и коефициента на 

концентрация. Кривата на Концентрация и кривата на Лоренц показват 

визуализирано равнището на концентрация на пазара, като отчетливо се 

вижда, че през 2015 год. този пазар е с по-ниска степен на концентрация в 

сравнение с 2013 год. Това се дължи на навлизане на нови превозвачи на 

пазара и намаляване на пазарния дял на лидера на пазара - “БДЖ - Товарни 

превози” ЕООД. 
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Abstract. Nowadays, the Russian educational institutions, especially higher educational 

institutions, face a serious challenge in adapting their strategy to the new environmental 

conditions and developing a strategy for sustainable development. In paper the prospects of 

implementing programs in the sphere of resource saving at the university are estimated. The 

article presents the results of surveys, observations, expert interviews. The conducted 

researches allowed the authors to collect empirical data about the environmental attitude and 

ecological behavior of the main university’s stakeholders (employees, students, prospective 

applicants), as well as make economic calculations and identify opportunities for reducing the 

costs of the university in key areas of pollution (light, water, garbage). 

Keywords: environmental attitude, ecological behavior, resource saving at the university, 

sustainable development.   

 

1.  Введение 

Перед образовательными учреждениями стоит задача обеспечить 

поддержку и способствовать формированию стратегии устойчивого развития 

страны. Вместе с тем крайне актуальными являются задачи формирования 

mailto:Potravnyy.IM@rea.ru
mailto:Malova.DV@rea.ru
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конкурентного преимущества самого вуза, его дифференциации; создания 

имиджа инновационного научно-образовательного центра; формирования 

устойчивых связей и взаимоотношений с ведущими российскими и 

международными вузами, компаниями, научно-исследовательскими 

центрами, общественными и профессиональными организациями, 

государственными учреждениями; привлечения абитуриентов, 

высококвалифицированных преподавателей и прогрессивных менеджеров в 

свои стены; развития бренда и формирования капитала бренда вуза. Все эти 

задачи возможно реализовать в рамках стратегии устойчивого развития и 

стратегии зеленого вуза. Кроме того, сокращение экологических загрязнений 

позволяет повысить экономическую эффективность функционирования вуза, 

что также является важной задачей, особенно в ключе удорожания основных 

ресурсов. 

В связи с этим повышается роль маркетинга учебного заведения и 

маркетинговых исследований, позволяющих лучше изучить проблему и 

получить имперические данные относительно состояния и перспектив 

развития учебного заведения на принципах устойчивого развития.  

Следует отметить, что началом для развития экологического образования 

и основой стратегии устойчивого развития вуза стала концепция устойчивого 

развития, сформулированная в 1987 году в докладе Всемирной комиссии ООН 

по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», известном также 

как доклад Брундтланд [1]. Позднее на Всемирной конференции по 

окружающей среде и развитию (ВКОСР) в Рио-де-Жанейро стратегия 

устойчивого развития была принята в качестве глобальной (1992 г.), где 

образованию  отводилась одна из ключевых ролей [2]. К наиболее значимым 

событиям, важным с точки зрения развития системы образования для 

устойчивого развития как нашей страны, так и других стран мира, можно 

отнести прошедшую в 1977 году в Тбилиси первую Международную 

конференцию по экологическому образованию, организованную СССР при 

поддержке ЮНЕСКО и ЮНЕП [3], результатом которой стало принятие 

декларации, ставшей основой для развития экологического образования и 

просвещения.  

В 1990 году получены первые результаты по вопросу механизмов 

перехода высших учебных заведений на принципы устойчивого развития, 

когда проектная группа 31 университета из 15 стран мира приняла 

декларацию, известную как Таллуарская декларация (по названию города 

Таллуар (Франция), где проходила Международная конференция) [4]. Ректоры 

университетов подтвердили приверженность принципам устойчивого 

развития в сфере высшего образования и наметили план действий. В 

настоящее время декларация подписана более чем  

400 университетами из разных стран.  Намеченный план действий включает 

10 пунктов [5]. 
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В начале 2016 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

был подписан Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии [6], что позволит привлечь внимание общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации и к обеспечению 

экологической безопасности нашей страны. В связи с этим основной задачей 

российских вузов становится адаптация своей стратегии развития к новым 

социально-эколого-экономическим условиям. 

В рамках данного исследования была поставлена цель: выявить  

перспективные направления сокращения затрат вуза по основным источникам 

загрязнения окружающей среды для перехода к устойчивому развитию и 

формирования имиджа зеленого вуза.  

В процессе работы проводились исследования (опросы, интервью, 

наблюдения, анализ литературы по теме, анализ внутренних данных 

университета) для выявления механизмов перехода вуза на принципы 

устойчивого развития (зеленый вуз) и возможностей сокращения нагрузки на 

окружающую среду (свет, вода, мусор).  

В результате были собраны эмпирические данные об уровне 

экологической культуры и экологическом поведении основных внутренних 

стейкхолдеров вуза (сотрудников, студентов), получены результаты по 

отношению абитуриентов вуза и их родителей к вопросам выбора зеленого 

вуза и экологического поведения. Проведены расчеты затрат вуза по 

ключевым направлениям загрязнения – свет, вода, мусор. Полученные 

расчеты позволили выявить возможности для сокращения указанных 

загрязнений до 30%. Разработаны предложения по сокращению указанных 

загрязнений, по повышению экологической культуры студентов и персонала 

вуза. 

 

2.   Методология исследования  

В рамках поставленных в работе задач проведен ряд маркетинговых 

исследований: 

1) опросы студентов, сотрудников и потенциальных абитуриентов; 

2) наблюдения для оценки возможности сокращения нагрузки на 

окружающую среду по направлению «свет»; 

3) экспертные интервью с сотрудниками и руководителями структурных 

подразделений (управления организации закупок, управления 

эксплуатации, управления хозяйственной службы, управления по 

социальной работе). 

Методология опроса студентов и сотрудников состояла из двух этапов. На 

первом этапе проведения исследования была разработана анкета. Анкета 

состояла из трех блоков: вводной части, содержащей приветствие; основной 

части и классификационной части (паспортный блок/паспортичка). Вопросы 

основной части анкеты содержали как открытые вопросы, так и вопросы 

множественного выбора. Кроме того, для статистического анализа и 
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формирования рейтингов были использованы измерительные технологии 

социологических исследований – шкалы (интервальные, номинальные, 

рейтинговые). Информация собиралась методом анкетирования.  

Второй этап включал анкетирование; преобразование результатов опросов 

в электронный вид для дальнейшей обработки и анализа; обработку 

полученной информации для получения распределений ответов на вопросы 

анкеты;  сравнительный анализ полученных ответов на вопросы анкеты, 

сгруппированных по социально-демографическим критериям и иным 

разрезам; подготовку выводов и рекомендаций по результатам анализа. 

Анкета была размещена на главной странице официального портала 

университета. Информирование также проводилось через аккаунты 

университета в социальных сетях, через студенческий актив университета и 

электронную рассылку по сотрудникам. Опрос проводился в ноябре  

2016 года. В результате в обработку поступило 152 анкеты. 

Методология проведения наблюдений.  Период наблюдений в корпусах 

университета – октябрь – ноябрь 2016 года. Исследователи проходили по 

этажам корпуса и проверяли наличие света в пустых аудиториях, фиксируя 

полученную информацию в таблицах. Собранная информация 

преобразовывалась в электронный вид для дальнейшей обработки и анализа.  

В методологии проведения экспертного интервью с сотрудниками и 

руководителями структурных подразделений использовался прием 

диагностического интервью, которое можно охарактеризовать как систему 

вопросов, направленных на получение достоверной информации. Цель 

интервью экспертов – выявить проблемы для снижения затрат на свет, воду, 

мусор; поиск гипотез решения проблем. Основным инструментом был бланк-

интервью. Интервью с экспертами проводилось в ноябре 2016 года, всего было 

проведено 7 экспертных интервью.  

По результатам исследований был проведен экономический анализ, 

позволивший оценить эффективность перехода вуза на механизмы 

ресурсосбережения. Результаты маркетинговых исследований также были 

использованы для разработки предложений с целью повышения 

экологической культуры студентов и сотрудников университета. 

 

3. Результаты исследования и экономические расчеты 

3.1. Результаты анкетирования студентов и сотрудников университета  
Согласно результатам опроса 80% утверждают, что никогда не оставляют 

после себя мусор, 10% ответили, что иногда забывают убрать за собой, почти 

75% поддерживают идею раздельного сбора мусора. Половина респондентов 

ответили, что практически всегда выключают свет, уходя последними, и 

никогда не оставляют после себя мусор в аудитории. А более трети 

респондентов отметили, что практически всегда выключают свет, уходя 

последними, никогда не оставляют после себя мусор в аудитории, а также 

поддерживают идею раздельного сбора мусора. 
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Наиболее инфантильными оказались респонденты в возрасте до 22 лет, 

13% из них указали, что не убирают мусор, потому что «есть специальные 

люди для уборки мусора и это их работа», и ещё 13%, что не убирают мусор, 

так как «мусорное ведро переполнено или отсутствует» (для сравнения частота 

данных ответов в общем по респондентам всех возрастов была 2,6 и 5,9% 

соответственно). 

Также видна разница в экологической сознательности в разрезе пола. К 

примеру, 30% мужчин указали в анкетах, что не поддерживают идею 

раздельного сбора мусора, в то время как среди женщин подобный ответ был 

получен только в 7,3% случаев. 

55% респондентов согласились с тем, что социальная реклама и 

агитационные материалы помогут решить проблему экологического 

поведения (24% – ответили отрицательно, 21% – затруднились ответить). 

Также респонденты отмечают, что зачастую свет в аудиториях оставляют 

включённым, так как «не знают, нужно ли его выключать» – 2%, «никогда не 

задумывались об этом» – 32%, считают что это «не их дело» – 30% и просто 

забывают – 34,5% (наиболее популярный ответ). В данном случае 

экологическая навигация и социальная реклама способны изменить поведение 

и отношение студентов и сотрудников и повысить их экологическую культуру.  

В качестве решения данной проблемы сами респонденты  предлагали 

разместить плакаты-напоминания (35,8%); различные способы 

информирования и просвещения (через старост, преподавателей, на 

собраниях, 9,3%); установить автоматическое выключение и датчики 

движения (7,3%).  

В качестве мер против оставления мусора в аудиториях респонденты 

предлагали социальную рекламу и различные плакаты с напоминаниями 

(15,8%), воспитательные беседы (10,6%), административное воздействие, в 

том числе штраф (10%), увеличение количества и объёма урн (13%). Кроме 

того, поступили предложения сделать урны более заметными и установить 

креативные урны для привлечения внимания.  

 

3.2. Результаты опроса потенциальных абитуриентов и их родителей  

В опросе приняли участие около 200 респондентов, из них 90% – 

потенциальные абитуриенты и 10% – родители/сопровождающие. Целью 

опроса было узнать об особенностях экологического поведения, а также 

выяснить, может ли на данном этапе экологическая политика вуза 

рассматриваться абитуриентами как одно из конкурентных преимуществ. 

Результаты показали, что 77% опрошенных никогда не встречались с 

понятием «зелёный вуз» или «зелёный кампус». Примерно 15% респондентов 

слышали это понятие применительно к западным вузам, и лишь 8% не только 

знакомы с данным понятием, но и хотели бы учиться в зелёном вузе. Почти 

10% из тех, кто ранее не встречался с понятием «зелёный кампус», отметили, 

что будут рассматривать это как одно из конкурентных преимуществ.  
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Почти половина опрошенных ответили, что экологическая политика вуза 

не будет являться определяющим преимуществом при выборе учебного 

заведения, 13% – определяют для себя это как конкурентное преимущество 

вуза и 37% – затрудняются ответить. Среди старшего поколения процент тех, 

кто готов рассматривать данную характеристику как одно из конкурентных 

преимуществ, ниже: 61,5% респондентов старше 40 лет ответили, что 

экологическая политика вуза не будет являться определяющим 

преимуществом при выборе высшего учебного заведения. 

В то же время большинство крупных западных вузов имеют на своих 

сайтах раздел sustainability (устойчивое развитие) или greencampus (зеленый 

университет). Это воспринимается как одна из важнейших характеристик вуза 

и, в том числе, является одним из критериев при выборе вуза абитуриентами. 

 

3.3. Экономические расчеты по анализу альтернативных подходов для 

снижения расходов на свет 

На основе проведенных наблюдений были получены данные о доле 

пустых учебных аудиторий с невыключенным светом, которая варьировалась 

в широких пределах – от 4,7 до 37% в зависимости от корпуса. Наименьшие 

значения (4,7%) были получены в корпусе, где большая часть аудиторий 

закрыта на электронные ключи, при этом последним аудиторию покидает 

преподаватель, который и выключает свет. 

В экономическом расчете был учтен тот факт, что аудиторный фонд – это 

только определенная часть площадей корпуса. Опираясь на полученные от 

администрации документы с информацией о счетах за электроэнергию и зная 

долю аудиторного фонда, был проведен расчет экономии в результате 

снижения доли пустых аудиторий с включенным светом. Рассматривались два 

сценария. При пессимистичном сценарии развития событий можно ожидать 

сокращения счетов за электроэнергию от 4 до 10% (от 300 тыс. до 900 тыс. 

рублей в год). При оптимистичном сценарии ожидается сокращение счетов за 

электроэнергию от 15,5 до 37%. В этом случае экономия может составить до 

3,5 млн рублей в год. Опираясь на анализ международного опыта, можно 

говорить, что даже оптимистичный сценарий является вполне реалистичным, 

так как экономия в 30% фиксировалась в ряде вузов при введении 

экологической навигации.  

Была проведена оценка экономической эффективности трех альтернатив 

для снижения доли пустых аудиторий с невыключенным светом. 

Альтернатива 1 – введение экологической навигации. Речь идет о 

размещении напоминающих и агитационных плакатов в аудиториях. 

Ориентировочные затраты на печатные материалы составили  

100 тыс. рублей. В результате экономическая эффективность данной 

альтернативы при пессимистичном сценарии составила 270%, при 

оптимистичном – более 3 000%. Формула для расчета представлена ниже (1):    
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.
емероприятинаЗатраты

емероприятинаЗатратыЭкономия
стьэффективнокаяЭкономичес


      (1) 

 

Альтернатива 2 – установка датчиков выключения света. Анализ 

стоимости датчиков  включения/выключения света на рынке показал, что их 

цена варьируется в широких пределах – от 200 до 1 500 рублей за единицу. Эта 

стоимость зависит от различных параметров: чувствительности, ширины угла 

обзора и т. д. Стоимость монтажа составляет в среднем от 300 рублей за 

датчик. По данным производителей и торговцев, средняя площадь охвата 

варьируется от 3,5 до 7 метров. Расчет экономической эффективности показал, 

что при пессимистичном сценарии период окупаемости установленных 

датчиков составит около 12 лет, при оптимистичном –  

1,3 года. В среднем период окупаемости должен составить 3–4 года.  В расчете 

не учитывалась экономия за счет продления срока службы осветительных 

приборов.   

Альтернатива 3 – замена люминесцентных ламп на светодиодные.  Расчет 

показал, что экономия на освещении в аудиториях составит 58,3%, а в 

коридорах – 59,4%. Расчет экономической эффективности замены ламп в 

аудиториях и коридорах корпуса проводился по формуле (2): 

 

.
заменепоЗатраты

заменепоЗатратызаменыотЭкономия
ЭФ


                         (2) 

 

При этом экономия от замены определялась как разница между 

стоимостью потребленной электроэнергии люминесцентными лампами и 

стоимостью потребленной электроэнергии светодиодными лампами в рублях 

за период. В среднем экономия составит 1,3 млн рублей в год. Разовая замена 

светодиодных панелей обойдется в 4,5 млн рублей. Если установить панели 

своими силами (управление эксплуатации университета), то затраты составят 

3 млн рублей.  

Поскольку затраты на замену ламп в разы превосходят экономию 

электроэнергии в первый год, то рассчитывать экономическую эффективность 

данного мероприятия в первый год нецелесообразно. В то же время оценки 

специалистов показывают, что средний срок службы светодиодных ламп 

составляет 10–11 лет при гарантийном сроке службы производителей 3–5 лет. 

Экономия электричества за срок службы светодиодных ламп (берем за основу 

гарантийный срок службы) составит от 3,9 млн до 6,5 млн рублей. В расчетах 

не использовалась ставка дисконтирования, так как она сопоставима с темпами 

роста тарифов на электроэнергию, что компенсирует друг друга. С учетом 

полученных оценок экономическая эффективность за 3 года при замене ламп 

сторонней организацией составит –14,5%. Результат получился 
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отрицательный. Однако при замене ламп своими силами экономическая 

эффективность за тот же период составит уже 29%. Аналогичный расчет 

экономической эффективности за 5 лет показал, что при замене ламп 

сторонней организацией ЭФ составит 42%, при замене ламп своими силами – 

115%.  

 

3.4. Экономические расчеты по снижению расходов на воду 

В настоящий момент во всех корпусах университета, кроме 3-го и 6-го, 

установлены унитазы с системой двойного спуска. В среднем экономия при 

двойном спуске с учетом правильного использования составляет до  

2,5 литров за один спуск. Расчетная экономическая эффективность при замене 

унитаза на систему с двойным спуском составила 520%. Таким образом, 

замена унитаза окупится уже в первый месяц эксплуатации.  

 

 3.5. Предложения по снижению расходов на мусор  
В настоящее время в университете не производится раздельный сбор 

мусора, однако реализуется пилотный проект по возможности его применения. 

Установлено 8 баков для раздельного сбора мусора. Вместе с тем наблюдения 

и экспертные интервью показали, что данные баки используются неправильно, 

несмотря на маркировку сортировка мусора не соблюдается. По результатам 

экспертных интервью основная причина создавшегося положения 

заключается в низкой экологической культуре студентов и сотрудников. Этот 

факт также подтверждается результатами исследования.  

 

4.    Выводы и рекомендации 

Перед российскими учебными заведениями, особенно перед вузами, стоит 

задача по адаптации своей стратегии развития к новым социально-эколого-

экономическим условиям. 

Проведенные исследования показали, что:  

– общий уровень экологической культуры студентов и слушателей 

достаточно низок; 

– большинство опрошенных просто не задумываются (или не 

знают) о необходимости таких простых действий, как 

выключение света в аудитории при выходе; 

– люди, готовые к более осознанному экологическому поведению, 

значительно лучше делают это при централизованных 

акциях/инициативах, нежели самостоятельно; 

– студенческая аудитория (респонденты до 22 лет) наименее 

сознательна в аспектах, которые формируют экологическую 

культуру, что говорит о важной роли воспитательной и 

просветительской функций; 
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– большинство респондентов указывают, что социальная реклама, 

наглядная агитация и иные способы просвещения в данном 

вопросе помогли бы в повышении экологической озознанности; 

– экологическая политика потенциально может стать 

конкурентным преимуществом вуза при правильной ее 

реализации и грамотном информировании. 

В соответствии с расчетами размещение экологической навигации 

является  высокоэффективным мероприятием, которое позволяет менять 

поведение студентов и сотрудников. 

Экономический расчет установки датчиков выключения света требует 

проведения дополнительного исследования для уточнения времени 

окупаемости проекта. Экономия может составить от 1 до 1,5 млн рублей, при 

этом период окупаемости может составлять 3–4 года.  Однако затраты на 

установку и стоимость самих приборов высоки, их количество будет 

значительно варьироваться в зависимости от помещения.  

Экономические расчеты эффективности замены люминесцентных ламп на 

светодиодные показали, что экономия затрат на освещение составит  58% в 

аудиториях и 59% в коридорах. Анализ показал экономическую 

эффективность данной стратегии в 3-летней перспективе. Экономическая 

эффективность составит 29% (при замене ламп своими силами – силами 

соответствующих подразделений вуза). В 5-летней перспективе данный 

показатель значительно выше. Экономия составит  115% при установке ламп 

своими силами. 

По раздельному сбору мусора можно сделать вывод, что в настоящий 

момент экологическая культура студентов и сотрудников вуза не позволяет в 

полной мере осуществлять данный проект, поскольку по установленным уже 

контейнерам для раздельного сбора мусора фиксируется их неправильное 

использование. Таким образом, необходимо предварительно повысить 

экологическую культуру студентов и сотрудников.  

Ограничения исследования. Данные исследования были проведены на базе 

одного российского вуза, что и определило границы исследования.  

Полученные в результате данные об экологической культуре и экологическом 

поведении студентов, сотрудников и потенциальных абитуриентов не могут 

быть экстраполированы на все российское общество. Для оценки 

экологической культуры и экологического поведения россиян требуется 

проведение специальных исследований. Кроме того, данные по 

экономической эффективности предложенных мероприятий, направленных на 

ресурсо- и энергосбережение в университете, могут быть лишь 

ориентировочными для других вузов и образовательных учреждений.   

Область применения результатов исследования. Проведенные 

исследования и разработанные подходы могут быть использованы вузами, 

колледжами, школами и другими образовательными учреждениями при  

разработке стратегии устойчивого развития. При определенной адаптации 
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результаты исследования могут быть также полезны организациям других 

областей и сфер деятельности при формировании стратегии устойчивого 

развития. 
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Abstract. The report aims to examine Online businesses in Bulgaria and to trace the 

development of Internet advertising in Bulgaria, comparing it with the developed digital 

economies US and China. Going through a review of existing business models on the internet 

and describing the development of the Internet advertising market, the report aims to illustrate 

how the Bulgarian economy manages to meet the challenges of the new economy, what kind 

of advertising channels Bulgarian business advertiser invests in and does the national 

economy manage to catch up at least partially the big on the market, US and China. Business 

models are becoming more important, as recently they are subject to intellectual property 

rights and individual companies can protect them with a patent. 

Keywords: Online business, Internet advertising, Internet business models. 

 

1.    Въведение 

От доклад на Kleiner Perkins Caufield Byers (KPCB) за 2015 година става 

ясно, интернет потребителите в глобален план са надминали 3 млрд. души, а 

Индия започва да мери сили с САЩ и Китай за най-голям интернет пазар, като 

достигат вече почти 300 милиона потребители. В глобален мащаб ръстът на 

броя на потребителите на смартфони се забавя до 21% спрямо 31% за 2014 

година. Продажбите на тези устройства също се забавя драматично, като 

ръстът е 10% спрямо 28% година по-рано. Най-големият пазар на смартфони е 

Азиатско-тихоокеанският регион, като през 2015 г. на него са генерирани 52% 

от продажбите на умни телефони. 

Според данните от същият доклад на KPCB тези държави постепенно 

интернет рекламата започва да измества традиционната телевизионна реклама 

като сектор за примамливи инвестиции. Правилно напипали пулса на 

поколението милениус, развитите дигитални икономики, засилват влиянието 

си върху потребителското вземане на решения. Днес който и сайт да посетим 

ни уведомява, че за по-доброто ни обслужване се налага да използва така 

наречените „бисквитки“, като това всъщност са инструменти за събиране и 

обработка на лични потребителски данни за поведението ни в интернет, колко 
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време прекарваме в даден сайт, какво четем, какви книги разглеждаме, какво 

пазаруваме най-често и още много други. 

Според последното годишно проучване на Interactive Advertising Bulgaria 

за тенденциите в българския интернет рекламен пазар можем да се опитаме да 

отчетем видимото изоставане от световните тенденции, които българския 

пазар отбелязва, макар и в последните две години да се наблюдава ръст в 

инвестициите на компаниите в интернет реклама. 

 

2.    Онлайн бизнесът и съществуващите модели 
Видовете интернет реклама могат да бъдат обобщени в идеята за бизнес 

модел 2.0 е развита от Chen, T. F. през 2009. Той посочва, че в бизнес моделите 

на двадесет и първи век трябва да се отчитат възможностите предоставяни от 

Web 2.0, като [1]: 

• колективна интелигентност; 

• мрежови комуникации; 

• генерирано от потребителите съдържание 

• възможността за самостоятелно подобряване на системите.  

Той предполага, че в сектора на услугите, като авиокомпании, трафик, 

транспорт, хотели, ресторанти, информационни и комуникационни 

технологии и онлайн игралната индустрия, могат пълноценно да се използват 

нови бизнес модели, които отчитат характеристиките на Web 2.0. Той също 

така подчертава, че в бизнес модел 2.0 трябва да се вземат предвид не само 

ефекта на технологията Web 2.0, но и ефекта от мрежата като цяло. 

С развитието на Интернет и масовата му комерсиализация в ежедневието 

на хората се появиха множество нови понятия. Термини като електронна 

търговия (е-commerce), електронен бизнес (е-business), електронна услуга (е-

service) и електронно обучение (е-learning) придобиват все по-голяма 

популярност в съвременното информационно общество. Самата комбинация 

от думи подсказва основата, която става причина за това бурно развитие и 

поява на нови направления в икономиката - виртуалната среда на Интернет. 

Присъствието на частицата "е-" пред всеки от термините подсказва, че става 

въпрос за процеси, протичащи с електронни средства през електронна мрежа. 

Онлайн бизнесът обхваща и електронния пазар, и електронната търговия, 

но наред с това покрива и вътрешните процеси, като производство, управление 

на складови наличности, развитие на продуктите, управление на риска, 

финанси, управление на познанието и на човешките ресурси. Стратегията за е-

бизнес е по-сложна, по-силно фокусирана върху вътрешните процеси и е 

насочена към подобряването на ефективността, повишаването на 

производителността и намаляването на разходите [2]. 

Интернет променя фундаменталния характер на правене на бизнес и 

конкуренцията. Постоянно се появяват нови начини за изграждане и 

предоставяне на продукти и услуги онлайн. Телекомуникациите са свят в 

постоянно движение. Бил Гейтс, описва новата ера на Интернет като среда на 
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постоянна промяна, или "белязан хаос." Той определя следните 

характеристики [3]: 

• Фокусиране върху основните компетенции и използване на 

аутосорсинг за всичко останало. 

• Поддържане на централно ядро от хора и използването на други, както 

и когато е необходимо. 

• Много бързо разширяване, дори в световен мащаб, стартирайки от 

малка или средна база. 

• Излизане от географски ограничения чрез прехвърляне на работа в 

мястото, където е икономически най-добре. 

• Пренасочване на всички бизнес процеси на клиента, които постоянно 

мутират, за да отговарят на променящите се пазари и конкуренция. 

• Упражняване на натиск, за да се съкрати времето на цикъла и да се 

увеличи скоростта на изпълнение на бизнес процесите. 

Интернет дава възможност за: 

• Бърз и евтин достъп до милиони потенциални потребители; 

• Активиране създаването на принципиално нови бизнес модели; 

• Ускоряване на всички процеси по създаване и доставка на крайния 

потребител на специфични ценности; 

• Създаване на условия за появата на нова група предприемачи, които 

работят в свободен режим индивидуално, в дома си, заработвайки често повече 

от тези които работят в предприятията; 

• Бърза обратна връзка след представяне на пазара образци от 

иновационни продукти и услуги; 

• Усъвършенстване на крайните продукти с невиждана преди скорост. 

Бизнес моделите са може би най-дискутираните и най-малко разбираните 

аспекти на мрежата. Толкова много се говори за това как интернет променя 

традиционните бизнес модели, но има толкова малко ясни доказателства за 

това какво точно означават. В най-основен смисъл, бизнес модел е метод за 

правене на бизнес, чрез които една компания може да се поддържа, да генерира 

приходи. Бизнес моделът е как една компания прави пари, като се посочва, 

където е позиционирана във веригата на стойността. 

Някои модели са доста прости. Една фирма произвежда стока или услуга, 

и я продава на клиентите. Ако всичко върви добре, приходите от продажби 

надвишават разходите за експлоатация и дружеството реализира печалба. 

Други модели могат да бъдат по-сложно вплетени. Радио и телевизионното 

излъчване са добър пример. Радиото и по-късно телевизионните програми 

първоначално са излъчвани в ефира безплатно за всеки. Телевизионният 

оператор е част от сложна мрежа от дистрибутори, създатели на съдържание, 

рекламодатели (и техните агенции) и слушатели или зрители. Кой прави пари 

и колко не винаги е ясно от самото начало, в крайна сметка зависи от много 

конкурентни фактори [4]. 
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Интернет търговията доведе до възникването на нови видове бизнес 

модели. Но в интернет също биват имплементирани преосмислени изпитаните 

съществуващи модели. Търговете са идеален пример за това. Една от най-

старите форми на посредничество, търговете са били широко използвани в цял 

свят, за да определят цените за такива продукти, като селскостопанските 

стоки, финансовите инструменти, както и уникални продукти като 

изобразителното изкуство и антики. Мрежата е популяризира модела за търг и 

разшири неговата приложимост за широк спектър от стоки и услуги. 

Бизнес моделите могат да се определят и категоризират по различни 

начини. Това е един опит да се представи цялостна и убедителна таксономия 

на бизнес моделите използван от Михаел Рапа [5], които се наблюдават в 

интернет. Предложената таксономия не претендира да бъде изчерпателна или 

окончателна. Интернет бизнес моделите продължават да се развиват. Може да 

се очакват нови и интересни варианти в бъдеще. 

Основните категории на онлайн бизнес моделите, разгледани в таблицата 

по-долу включват: 

• Посреднически интернет модел (Brokerage) 

• Рекламен интернет модел (Advertising) 

• Информационен интернет модел (Infomediary) 

• Търговски интернет модел (Merchant) 

• Производствен интернет модел (Manufacturer (Direct)) 

• Партньорски интернет модел (Affiliate) 

• Обществен интернет модел (Community) 

• Абонентски интернет модел (Subscription) 

• Интернет модел по заявка (Utility) 

Моделите се прилагат по различни начини, нещо повече, една фирма може 

да се комбинира няколко различни модела, като част от общата си  

Интернет бизнес стратегия. Например, не е необичайно за задвижване на 

бизнеса да се слее реклама с модел на абонамент. 

Бизнес моделите имат все по-голямо значение, като от скоро подлежат на 

интелектуална собственост, като отделните компании могат да ги защитят с 

патент. Наистина, все повече бизнес модели (или по-общо казано, "бизнес 

методи") са попаднали в сферата на патентното право. Редица патенти на 

бизнес методи, свързани с електронната търговия са били отпуснати, но това, 

което е ново не винаги е ясно. Някои от най-забележителните патентите могат 

да бъдат оспорвани в съда. 

 

3. Тенденции в развитието на интернет рекламата в България и                        

сравнителен анализ с световните лидери САЩ и Китай 

Нетните приходи от интернет реклама в България за 2016 г. отчитат ръст 

от 27% на годишна база, като възлизат на 87,09 млн. лева. За втора поредна 

година имаме увеличение в сектора - преди година беше отчетено нарастване 
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от 22%, а преди две години ръстът беше 18,2 на сто. Това се посочва в седмото 

поредно годишно проучване на пазара на Interactive Advertising Bulgaria (IAB). 

Анкетата включва и приходите, генерирани от кампании във Facebook и 

Google. Именно най-голямата в света социална мрежа е привлякла най-много 

рекламни приходи – 21,9 млн. лева спрямо 15,7 млн. лева през 2015 г. 

Следващото рекламно място по приходи е дисплей рекламата (без мобилна и 

видео), за което са били похарчени 21,33 млн. лева (16,95 млн. лева) година по-

рано. 

 

 
 

 

Фиг. 1. Нетни приходи от реклама в Интернет по видове за България [6] 

 

Данни на браншовата организация за онлайн търговия Ecommerce Europe 

посочват, че електронната търговия в България се увеличава средно с 23% на 

година, а 1,1 млн. са потребителите, които пазаруват онлайн, като това са 19% 

от населението над 15-годишна възраст. Средната сума, която един потребител 

отделя за онлайн покупки на година, е 262 евро, като самолетните билети и 

настанявания и пакетните туристически пътувания са най-популярните групи 

услуги, поръчвани онлайн. Най-популярните продуктови групи, поръчвани 

онлайн, са дрехи, ИТ продукти, забавления, обувки и лайфстайл продукти.  
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Фиг. 2. Сравнение на телевизионни и интернет бюджети [7] 

 

Фиг. 2 представя огромната разлика в изхарчените средства за 

телевизионна и интернет реклама на компаниите в България за 2016 година. 

Парите, които те отделят за Интернет реклама възлизат едва на 87,09 млн. лева, 

докато средствата вложени в телевизионна реклама са 1 млрд. 200 млн. лева. 

Докато данни от 2014 година посочват, човек прекарва средно дневно в 

Интернет с около един час и половина повече от колкото пред телевизора.  

На това и са обърнали внимание развиващите дигиталната икономика 

световни сили САЩ и Китай, Фиг. 3 илюстрира нагледно как още през 2015 

година парите изхарчени в Китай за интернет реклама надвишават тези 

вложени в телевизията, а през 2016 година бележи още по-големи мащаби като 

изпреварва с почти 10 % парите вложени за реклама в телевизия, докато те от 

своя страна намаляват с около 3 % спрямо предходната година.  
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Фиг. 3. Онлайн рекламни бюджети в Китай през последните 10 години [8] 

 

На следващата фиг. 4 можем да обърнем внимание на бюджетите за 

Интернет реклама в САЩ, като трайна тенденция можем да заключим, че 

имаме постоянен ръст на приходите от Интернет реклама, като за последната 

отчетена в доклада година се посочва, че 2015 година мобилната реклама 

успява да отбележи значителен скок, като успява да нарастне двойно за година 

и да достингне до над 20 млрд. долара годишно, докато парите харчени за 

познатата ни Интернет реклама за настолни компютри задържа нивата от над 

37 млрд. долара. 

 

 
Фиг. 4. Растеж на Интернет рекламата в САЩ [9] 
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На фиг. 5 се наблюдава все още засилената доминация на Google спрямо 

Facebook и останалите претенденти за по – голям дял от пазара. Голямата 

разлика е за вторият в класацията, а именно Facebook, чиито инструменти за 

реклама са гелнерирали 60% повече доходност от колкото само преди година.  

 

 
Фиг. 5. Движението на бюджетите за Интернет реклама в САЩ [10] 

 

На фиг. 6 илюстрира резултатите, които тези развити дигитални 

икономики са достигнали инвестирайки толкова много средства в Интернет 

реклама и вярващи в нейният потенциал да продава. 

 

 
Фиг. 6. Сравнение на Бизнеса с бързо- оборотни стоки в Китай с този в САЩ [11] 
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Големият китайски Ecommerce сайт Alibaba е безспорният лидер на 

Азиатския пазар като достига печалба за 2015 година в размер на 150 млрд. 

долара, докато търговската верига Wal-Mart успяла да развие един от най-

успешните търговски обекти в САЩ, очевидно се справя също така добре и в 

дигиталната икономика като успява да калкулира близо 350 млрд. долара 

печалба за 2015 година. 

Докладите на Европейската фондация за електронна търговия (EEF) сочат 

че България заема 8-мо място в Европа сред страните с най-висок ръст на 

електронната търговия на дребно. Общия обем на родният пазар за електронни 

покупки за 2015 година се оценява на около 300 млн. евро, докато общия 

европейски пазар възлиза на около 4успя55 млрд. евро. Според данни от 

доклад на Mastercard онлайн плащанията в България за 2015 година са се 

увеличили с близо 60 %. Проучването сочи, че броят на хората, които избират 

да пазаруват от български онлайн магазини се увеличава с около 15 % спрямо 

миналата година. 

 

4.    Заключение 

Настоящият доклад илюстрира Онлайн бизнесът и най-вече Интернет 

рекламният пазар в България, като за сравнение използва най-големите 

дигитални икономики в момента САЩ и Китай.  

Очевидна е доминацията на големите индустриални гиганти в Интернет 

икономиката, като средствата които те отделят за да я развиват са в размер на 

милиарди долари и растат с всяка изминала година. Вижда се как постепенно 

китайският пазар успява да се развива успешно и да догонва американският, 

но къде сме ние в цялата тази картина.  

В момента българската интернет икономика успява да се развива успешно, 

макар и да борави с доста по ограничени бюджети от гигантите в индустрията, 

тя успява да отбелязва положителен ръст през последните години. Като 

любопитното тук е, че родните рекламодатели предпочитат като социалната 

мрежа Facebook за своите кампании пред конкурентите от Google, докато 

ситуацията в развитите страни е обратна, там бюджетите за реклама в 

търсещите машини на Google са с над 2 пъти по големи от тези за Facebook 

реклама. 

Друго което прави впечатление в направеният анализ е, това че 

българските рекламодатели все още разчитат на телевизионната реклама пред 

тази в Интернет, макар и втората да е в пъти по евтина и ефикасна, тенденцията 

на запад е точно обратната, дори в Китай през последните две години 

бюджетите за реклама в Интернет, надвишават тези за телевизионната реклама 

и това е напълно нормално, поради факта, че Интернет потребителите са по-

вече в световен мащаб, част са от платежоспособното население, което купува.  

От данните публикувани в доклада се вижда, че тенденцията хората да 

прекарват повече време в мрежата отколкото пред телевизионните екрани е 

валидна и за България. Анализа показва, че още през 2014 година интернет 
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потребителите прекарват с около един час и половина повече време в мрежата 

отколкото пред телевизията. 

Всичко казано до тук ми дава основание да твърдя, че българският 

интернет рекламен пазар се развива, но не достатъчно бързо, българските 

компании трябва да вземат пример от развитите страни и да инвестират 

достатъчно средства в интернет реклама, за да постигнат желаните си по добри 

резултати в продажбите.  
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Abstract. The enterprises try to understand consumer’s decision making process that quite 

often ends by buying something. The use of e-shopping is increasing rapidly in all countries 

and it is important to get known what elements influence customers` decision to by online. 
The purpose of the article is to carry out the analysis of factors affecting e-shopiing 

consumers’ behaviour patterns. It could help to determine which elements of e-shop website 

are the most important and should be improved. The following methods were employed: 

analysis of scientific literature, аnalysis and generalization of secondaries sources.  
Keywords: e-commerce, online shopping behaviour, website quality.  

 
1.    Введение   

Объемы электронной коммерции в мире возрастают с каждым годом. В 

некоторых странах доля Интернет пользователей, осуществляющих эл-

покупки, уже приближается к 100%.   В 2016 году в среднем по Евросоюзу  

55% населения в возрасте от 16 до 74 лет заказывало по интернету услуги и 

продукты [1].  В этой области первенствует Великбритания (83%), на втором 

месте Дания (82%), на третьем (78%) Люксембург и Норвегия, на четвертом 

(76%) Швеция. В Литве также постоянно увеличивается число пользователей 

Интернета и количество эл-покупателей. В 2016 году 33% всех жителей в 

возрасте 16-74 пользовались услугами эл-коммерции. Особенно активными 

пользователями Интернета  являются представители возрастных групп 16-24 

и 25-34. Объемы эл-торговли в Литве существенно отстают от 

среднеевропейских, поэтому исследование поведения потребителей в эл-

коммерции является актуальной научной и практической проблемой. Чтобы 

организовать успешную эл-коммерцию, необходимо исследовать какие 

именно факторы влияют на поведение покупателей.   

Изучению поведения потребителей в электронном пространстве 

посвящено много работ. В них исследуется большое разнообразие факторов, 

влияющих на поведение потребителей.  Однако следует отметить отсутствие 

единой их классификации. Также важно отметить, что многие исследования 

ограничиваются только доказательством самого факта влияния определенных 

факторов на намерение виртуальной покупки и меньшее внимание уделяется 

mailto:arna@vgtu.lt
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исследованию сравнительной важности факторов, что, несомненно, имеет 

большое практическое значение для организаторов электронной коммерции.  

Цель статьи – идентифицировать главные факторы, влияющие на 

поведение эл - покупателя.  

Используемые методы: сравнительный анализ научной литературы, 

анализ и обобщение вторичных источников.  

 

2.    Конструкты, влиющие на поведение эл-потребителя 

При анализе поведения потребителя в электронной коммерции авторы 

используют традиционные модели поведения, так как поведение потребителя 

в традиционной и электронной коммерции имеет много общего. Этапы 

принятия решения о покупке по существу одинаковы – делается покупка 

традиционным способом или в электронном пространстве [2], oднако в общей 

модели поведения потребителя необходимо сделать изменения, учитывающие 

новые, дополнительные факторы, которые отсутствуют при покупке 

традиционным способом.  

Решение потребителей покупать в электронном пространстве тесно 

связано с общей предрасположенностью (установкой) использовать Интернет 

в качестве коммуникационного канала. Навыки пользования Интернетом 

положительно воздействуют на расположение (установку) осуществлять 

покупки в виртуальном пространстве.  Эту взаимосвязь выражает модель 

освоения технологий (Technology Acceptance Model, TAM) Дэвиса [3], которая 

была создана в результате исследования процесса освоения новых технологий. 

Эта теория отражает процесс усвоения нововведений, где главную роль 

играют два переменных: воспринимаемая полезность (Perceived usefulness) и 

воспринимаемая простота пользования (Perceived ease  of use). В модели TAM, 

как и модели поведения потребителя представленной в [4], выделяются 

следущие этапы поведения покупателя: установка (Attitude), намерение 

(Intention) и использование (Action) (Рис.1).  

 

Рис. 1. Модель освоения технологий [3] 
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В модели учитываются внутренние факторы поведения потребителя, а 

именно: какую пользу электронной коммерции видит потребитель и насколько 

несложно выполнить процедуры, необходимые для покупки товара. 

Положительные оценки формируют положительную установку, что в свою 

очередь определяет конкретное действие (покупку). Факторы внешней среды 

в дополнение к существующим в традиционной коммерции включают уровень 

использования компьютеров и интернета в стране.   

Много исследований посвящено анализу влияния различных факторов на 

процесс онлайн покупок. Некоторые из них ограничиваются только проверкой 

статистических гипотез о существовании такого влияния [5-8], другие 

различными методами количественно оценивают степень этого влияния [9-

14]. Наиболее часто в литературе исследуются следующие 

мультидименсиональные конструкты, от которых зависит поведение 

потребителя в электронном пространстве [4 - 16]:  

Воспринимаемая ценность (Perceived value). Главный результат, который 

достигается с использованием маркетинговых усилий; 

Воспринимаемая простота пользования (Perceived ease  of use). Степень 

уверенности потребителя в том, что покупка в интернете  не потребует особых 

усилий; 

Воспринимая полезность (Perceived usefulness). Степень уверенности 

потребителя в том, что интернет улучшит процесс осуществления покупки; 

Репутация фирмы (Firm reputation). Восприятие потребителя насколько 

внимательно фирма относится к потребителям и искренне заботится об их 

интересах; 

Личная безопасность (Privacy). Степень безопасности и защиты 

персональной информации потребителя; 

Доверие (Trust). Восприятие совокупности различных свойств, связанных  с 

компетенцией, доброжелательностью и честностью;  

Надежность (Reliability).  Степень, в которой функционирование вебсайта 

соответствует ожиданиям потребителя (без различных технических ошибок и 

недействующих указателей/линков);  

Функциональность (Functionality)  Степень, в которой сайт предоставляет 

достаточно хорошую информацию о продуктах/услугах; 

Удобство пользования (Usability) характеризует степень, с которой 

потребитель может эффективно достичь своих целей быстро, с комфортом и 

без особых усилий.    

Далее представлены обобщенные результаты исследований различных 

авторов относительно зависимости между намерением покупать 

продукты/услуги по интернету и различными факторами, а также степени 

важности этих факторов для потребителей.  
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3.    Корреляционные зависимости и степень важности 

Согласно [9, 12, 17] между намерением покупать в интернете и выше-  

упомянутыми конструктами существует следующие корреляционные 

зависимости, представленные в порядке убывания корреляционного 

коэффициента (Таблица 1). 

                                                                Таблица 1. Коэффициенты корреляции  

Номер Конструкт  Коэффициент 

корреляции 

1 Репутация фирмы (Firm’s reputation) 0.858 

2 Воспринимая полезность (Perceived usefulness) 0.844 

3 Доверие (Trust) 0.835  

4 Надежность (Reliability) 0.812   

5 Функциональность (Functionality) 0.801 

6 Воспринимаемая простота пользования 

(Perceived easy of use) 

0.784 

7 Удобство пользования (Usability) 0.764 

8 Воспринимаемая ценность (Perceived value) 0.742 

9 Личная безопасность (Privacy) 0.721 

Следует отметить, что существуют достаточно сильные корреляционные 

зависимости и между самими конструктами. Например, корреляционный 

коэффициент между доверием и простотой пользования равен 0.703, доверием 

и репутацией фирмы  - 0.798. Репутация фирмы в свою очередь зависит от 

простоты пользования (0.764) и воспринимаемой полезности (0.769) [9]. 

Корреляция между воспринимаемой полезностью и простотой пользования 

также значительна (корреляционный коэффициент 0.66). Это можно 

обьяснить тем, что как уже упоминалось выше,  пока не разработана единая 

система конструктов, а также нет единообразия в определениях тех же самых 

конструктов. Так как конструкты многодименсиональные, то определения 

некоторых из них частично перекрываются.    

В других исследованиях встречаются меньшие, однако статистически 

значимые величины корреляционных коэффициентов между намерением 

покупать в интернете (или установкой покупать) и независимыми 

конструктами. Так, исследования [11, 18] зависимости установки (Attitude) 

покупать онлайн, которая оказывает сильное влияние на намерение покупки 

от аналогичных конструктов, показывают, что существует  значимая 

зависимость от фактора доверия (коэффициент корреляции 0.525), репутации 

фирмы (0.52), безопасности расчетов и персональных данных (0.48).  

Используются в исследованиях и другие независимые конструкты, 

оказывающие влияние на намерение покупать в интернете продукты и услуги: 

удовлетворение (Satisfaction), доброжелательность (Responsiveness) [5], 

воспринимаемое удовольствие (Perceived enjoyment) [14, 18], субьективные 
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нормы поведения [8, 19], качество информационных технологий (IT quality)  

[14, 20, 21], культурная дименсия (Culture) [10].    

Результаы исследования мнения потребителей о степени важности 

изучаемых конструктов с использованием шкалы Ликкерта [9, 13] 

показывают, что на первом месте фактор доверия со средним 5.67, на втором 

личная безопасность - 5.64, на третьем функциональность  - 5.60. Далее 

следуют: репутация фирмы (5.54), воспринимая полезность (5.52), 

воспринимаемая ценность (5.49), надежность (5.47) и воспринимаемая 

простота пользования (5.46). Оценка степени важности независимых 

конструктов по семибальной шкале Ликкерта представлена в Таблице 2.  

   
                        Таблица 2. Оценка важности для потребителей  

Номер Конструкт  [9] [13] [11] [5] 

1 Репутация (Firm’s 

reputation) 

5.54  4.513  

2 Воспринимая 

полезность (Perceived 

usefulness)  

5.52 5.753   

3 Доверие (Trust)  5.67  5.375 5.50 

4 Надежность (Reliability)  5.47   5.593 

5 Функциональность 

(Functionality)  

5.60    

6 Воспринимаемая 

простота пользования 

(Perceived easy of use)  

5.46 5.488   

7 Воспринимаемая 

ценность (Perceived 

value) 

5.49    

8 Личная безопасность 

(Privacy) 

5.64  4.947 5.39 

9 Удовлетворение 

(Satisfaction) 

   5.48 

10 Доброжелательность 

(Respоnsiveness) 

   5.473 

    

Все оценки степени важности больше 5 по семибальной шкале и это 

значит, что потребители воспринимают все перечисленные в таблице 

конструкты как достаточно важные.  Это соответствует результатам других 

исследований  [5, 7, 11, 18], где первые три места занимают факторы доверия 

(Trust), безопасности расчетов (Security) и персональной информации 

(Privacy), часто безопасность расчетов и сохранность персональных данных 

обьеединяются в один конструкт. Далее по степени важности для потребителя  

идет репутация/брэнд фирмы.  
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4.    Выводы  

Объемы электронной коммерции в мире возрастают и  исследование 

поведения электронных потребителей, а также факторов, влияющих на это 

поведение, является актуальной научной и практической задачей. 

Исследования показывают, что главными факторами, определающими 

положительнуую установку и намерение пользоваться электронной 

коммерцией,  являются факторы доверия, безопасности расчетов, 

безопасности персональной информации и репутация фирмы.  

Организаторам электронной коммерции при разработке маркетинговых 

стратегий целесообразно особое внимание уделять совершенствованию 

факторов, которые привлекают эл-потребителей и существенно влияют на их 

поведение, укрепляя намерение покупать продукты и услуги в электронном 

пространстве.  
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Abstract. In this report are defined key aspects of ethics of service in telecommunications. 

The report examines some unethical forms used by organizations in their relationships 

with customers. Based on a literature review are dentified the main directions of ethical 

service to users of telecommunications services. Based on an empirical study are 

defined some ethical aspects of service to business users in the process of providing 

telecommunications services. 

Keywords: ethics of servicing of customer, telecommunications, business users.  

 

1.  Въведение 

Нарастващите потребителски изисквания и динамичното развитие на 

телекомуникационните технологии са основните двигатели за засилване на 

интереса на операторите към проблемите, свързани с етичност на обслужване, 

удовлетвореност на потребителите, социална отговорност и др. Целта на 

настоящата разработка е да се изведат ключови направления на етичност на 

обслужване в телекомуникациите. Във връзка с поставената цел са 

дефинирани следните задачи: (1) да се разгледат някои неетични форми, 

използвани от организациите в отношенията си с клиенти; (2) на базата на 

литературен обзор да се идентифицират основните направления на етичност 

на обслужване на потребители на телекомуникационни услуги; (3) въз основа 

на направено емпирично проучване да се дефинират някои етични аспекти при 

обслужване на бизнес потребители в процеса на предоставяне на 

телекомуникационни услуги. 

Разработването и развитието на организационни програми за етика става 

все по-популярно за изграждане на етични взаимоотношения с всички 

заинтересовани страни. Организациите създават етични или неетични 

фирмени култури, базирани на ръководствата и ангажимента им към 

ценностите, които подчертават важността на отношенията със 

заинтересованите страни. Изграждане и прилагане на стратегически подход 

към подобряване на организационнита етика се основава на създаване и 
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мониторинг на етичните ценности и законови изисквания, които 

характеризират история, култура на фирмата и работната среда. Без такива 

програми и етични стандарти на поведение е трудно да се поддържат добри 

отношения с всички заинтересовани страни [1].  

Разработването на етични стандарти от страна на организациите трябва 

да се основава на ориентацията на заинтересованите страни, и да е съобразено 

с техните изисквания и нужди, което от своя страна поражда необходимост от 

провеждане на проучвания в тази насока. Тази информация в рамките на 

фирмата може да осигури база за организационна отзивчивост и етично 

поведение [1]. 

Eдна от най-важните заинтересовани страни за всяка една организация са 

клиентите. 

Направено изследване показва, че етичният климат на фирмата влияе 

положително върху лоялността на клиентите. Съществуват много други 

фактори, които влияят върху тяхната лоялност. Участието на фирмите в 

конкурентни пазари, пазарна ориентация и фокус върху клиентите са основни 

двигатели на ефективността на маркетинга. Въпреки това, интензивната 

конкуренция понякога поражда неетично поведение [1].  

Според стандарт ISO 26000 „етично поведение“ е поведението на дадена 

организация, което се основава на ценностите - честност, справедливост и 

почтеност. Това предполага загриженост за хората и околната среда, както и 

ангажимент за справяне с въздействието й върху интересите на 

заинтересованите страни [2]. 

Значението на създаването на силни връзки с клиентите и етични 

отношения с тях води до изграждане на добър имидж на организацията. Така 

например невярна и подвеждаща реклама, както и преувеличени твърдения и 

скрити факти могат да окажат негативно влияние върху корпоративната 

репутация [1]. 

Много международни компании са били критикувани за неетичното 

поведение в някои ситуации към своите клиенти, което е оказало негативен 

ефект върху тяхната репутация. Установено е, че съществуването и 

прилагането на формални етични кодекси е необходимо, но недостатъчно 

условие за добра етична практика. Етичните възприятия на купувачите зависят 

от управлението на корпоративна идентичност, чрез елементите на етични 

стандарти и откровени, прозрачни отношения [3]. 

В специализираната литература са обобщени някои неетични форми на 

отношения с клиенти, които трябва да бъдат избягвани, за да има фирмата 

дългосрочен успех (фиг. 1) [4]. 
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Фиг. 1. Неетични форми на отношения с клиенти  

 

 Обещания, които няма да бъдат изпълнени. Често, за да спечелят 

продажбата, някои продавачи обещават повече, отколкото реално могат да 

доставят, или поставят неверни срокове. Те действат умишлено, вярвайки, че 

клиентът по-късно ще приеме едно логично обяснение за неизпълнението по 

количество или срок. Такива действия рано или късно рефлектират върху 

продавача и което е още по-лошо - върху фирмата. 

 Заобикаляне на истината. Ако не се посочат проблемите с продукта 

или сервизното обслужване, или се излъже, че при конкурентите съществуват 

такива проблеми, това се счита за извънредно неетично. Такива продавачи 

губят доверието на клиентите, защото рано или късно истината излиза наяве. 

 Продаване на по-големи количества, отколкото са необходими на 

клиента. Клиентите невинаги знаят какво количество им е необходимо и 

неетични търговци могат да ги убедят да купят повече. 

 Невярна информация. В опита си да представят по-добре продукта 

пред клиентите, някои продавачи дават невярна, потенциално опасна 

информация за своите конкуренти. 

 Предпочитания. Винаги има клиенти, които продавачът предпочита, 

но етичтният търговец не бива да го показва (особено в случаи, когато 
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продуктите са с ограничено предлагане). Другите клиенти ще го приемат като 

неравно отношение и могат да се откажат от по-нататъшен бизнес с фирмата. 

 Ценова дискриминация. Не е желателно да се продава на клиентите 

на различни цени. Да се правят отстъпки на определени предпочитани клиенти 

също е неетична постъпка. 

 Свързани продажби. Продавачът не би трябвало да заявява на 

клиента, че ще му продаде много желания продукт само ако закупи и други 

продукти. 

 Продажбени ограничения. Неетично е при продажби "от врата на 

врата" на купувача да не се предоставя писмено потвърждение от фирмата, че 

той в десетдневен срок може да се откаже от продукта [4]. 

Клиентите правят оценка на етичните практики на компаниите. 

Проучвания в тази насока показват, че някои клиенти са запознати със 

значението на проблемите за околната среда, ниво на качеството на услугите, 

както и други въпроси за отговорност, които влияят на покупките и 

потреблението на продукти и услуги. Ето защо мениджърите трябва да 

обърнат внимание на нуждите и предпочитанията на различни групи клиенти  

и техните интереси. Това от своя страна помага при оформянето на етично 

поведение на фирмата [1]. 

Ключов фактор при взаимоотношенията между продавач и купувач е 

доверието [5, 6]. От една страна то е тясно свързано с етичния кодекс, чрез 

който работят служителите по продажбите [7, 8] от друга страна е доказано, че 

това трудно се управлява. 

Въпросът „Дали въздействието на етичността по отношение на 

качеството на връзката между двете страни влияе пряко или косвено (чрез 

доверие)“ е спорен. Условията, при които доверието е изградено са такива, че 

етичността влияе върху възприятията на потребителя [9].  

Върху възприятията на потребителите могат да повлияят още два 

допълнителни фактора, а именно продължителността на отношенията между 

продавач и купувач, и знанията и уменията на персонала, ангажирани с 

продажби. Те от своя страна допринасят за: развитие на успешни 

взаимоотношения между двете страни [9, 10], до намаляване на риска [11, 12], 

намаляване на разходите по сделките, свързани с повторни покупки [13, 14], 

превръщането на клиентите в лоялни, висока рентабилност, както и 

дългосрочни конкурентни предимства [15, 16, 17]. 

Важна част от управлението на корпоративна идентичност е откритата 

комуникация, която подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност 

между продавач и купувач. Това се постига, като се създават и поддържат 

добри етични практики в съответната организацията [1]. 
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2.     Етичност на обслужване на потребители в телекомуникациите 

Динамичното развитие на телекомуникационните технологии генерира 

нов подход за управление в областта, свързан със социална отговорност, 

етичност на обслужване и потребителска удовлетвореност. [18]. 

Фактът, че услугите съчетават обслужване и среда, и че по-голям процент 

заема обслужването, дава основание да се акцентира на усъвършенстване на 

системата от взаимоотношения между потребител на услуги и доставчик на 

услуги.   

Ролята на доверието е от съществено значение при създаването и 

поддръжането на успешни взаимоотношения в телекомуникационния сектор, 

поради сложността на много от услугите, които се предоставят, което от своя 

страна е част от качество на обслужване на потребителите. 

Под качеството на обслужване, се има предвид колко добре една 

компания е разработила своите процеси, за да отговарят на изискванията на 

клиентите и тяхната удовлетвореност, включително и прилагането на етични 

практики и стандарти [19]. 

Етичният кодекс в една организация очертава насоките, към които всички 

служители да се придържат при изпълнението на тяхната работа. Етичността 

на обслужване играе решаваща роля в успешното прилагане на общото 

качество [20]. 

В тази насока при направено изследване в Пакистан относно етичност на 

обслужване в телекомуникациите е изследвана връзката как етиката помага на 

организациите да повишат качеството на обслужване, оттам и увеличаване на 

потребителската удовлетвореност.  

На базата на проведени проучвания основните направления за етичност 

на обслужване в телекомуникациите могат да бъдат обобщени в таблица 1 [4, 

19, 21, 22, 23]. 

 
Таблица 1. Основни направления на етичност на обслужването в телекомуникациите 

Направления Характеристика 

Етика и 

спазване на 

обещания 

Телекомуникационните оператори трябва да работят в общоприетите 

морални принципи, основани на прозрачност, справедливост и 

лоялност. Има случаи на отказ, незаконно или друго неправомерно 

поведение от тяхна страна, което води до загуба на клиенти. 

Доверие и 

качество 

 

Етичното поведение изгражда доверие, което е основен компонент в 

общото качество. Различните елементи на общото качество зависят 

от доверието, като: комуникация, междуличностни отношения, 

управление на конфликти, решаване на проблеми, работа в екип, 

участие на заетите лица. 

Почтеност и 

качество 

Почтеност, като лична и организационна характеристика, съчетава 

честност и надеждност. Когато има почтеност, автоматично следва 

етично поведение. 

Отговорност 

и качество 

 Част от етичното поведение е поемането на отговорност. Поемането 

на отговорност помага за изграждане на доверие и почтеност.  
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Маркетинг и 

реклама 

Точност на информацията и ясно рекламно послание подобрява 

марката, имиджа на компаниите. 

Влияние на 

етиката на 

служителите 

 

Мениджърите имат социална и етична отговорност пред търговския 

персонал. Когато има създадени добри етични практики и отношения 

на доверие и лоялност между работодател и служител, води до  

повишаване на удовлетвореността на служителите, което от своя 

страна подобрява тяхната производителност и продуктивност. 

Предоставяне 

на услуги 

 

Добрите етични практики влияят върху поведението на служителите, 

което от своя страна води до подобряване на процесите, свързани с 

предоставяне на услуги и обслужване на потребителите  

Влияние на 

етиката върху 

качеството на 

услугата 

Етичните практики подобряват всички основни параметри на 

качеството на услугата, посочени по-горе 

  

  

 

 

Разработването и спазването на етични стандарти от страна на 

телекомуникационните компании осигуряват конкурентни предимства, както 

и висока рентабилност [19]. Необходимо е: (1) Компаниите да усъвършенстват 

стари или разработват нови процеси, които максимално да улесняват клиента. 

(2) Клиентът трябва да бъде предварително информиран за всички 

задължения. По този начин той е запознат с всички такси за обслужване. (3) 

Компаниите трябва да вземат разрешение от клиента преди изпращане на 

всяко промоционало съобщение или реклама за него. (4) Информацията за 

клиентите не трябва да се споделя с трети лица. (5) Висшето ръководство 

трябва да покаже пред клиента ангажимента си за подобряване на етични 

практики на организацията. (6) Непрекъснато подобряване на 

телекомуникационната инфраструктура, за повишаване качество на услугата. 

(7) Непрекъснато обучаване на персонала за значението на етичността на 

обслужване на клиентите. (8) Компаниите трябва да мотивират служителите 

си при етично поведение от тяхна страна. (9) Необходимо е непрекъснат 

ангажимент на висшето ръководство за насърчаване на етиката в 
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организациите. Компаниите, които имат добри етични практики са в състояние 

да запазят своите клиенти, а също така и да привличат нови [19]. 

За да се проследи етичността на обслужване на бизнес потребители на 

телекомуникационни услуги, в настоящият доклад са предоставени част от 

резултатите на направено изследване. Обхванати са някои от етичните аспекти 

на обслужване като: предоставяне на услуги според предварителните 

изисквания, предоставяне на услугите в срок, отстраняване на възникнали 

технически проблеми в срок. Изследвани са 109 организации в България, 

потребители на телекомуникационни услуги. 

Една от неетичните форми при отношения с клиенти са обещания, които 

няма да бъдат изпълнени [4]. При спечелването на доверието на даден бизнес 

клиент от съществено значение е той да получи заявената от него услуга в 

договорените срокове. 

 

 
Фиг. 1. Спазване на сроковете за предоставяне на телекомуникационни услуги на 

бизнес клиенти 

 

Таблица 2. Степен на изпълнение на предварителни изисквания  

и специфики за предоставените телекомуникационни услуги 

Степен на изпълнение 

на предварителни 

изисквания 

Големина на организацията според средно месечни 

разходи за телекомуникационни услуги 

Малки организации 

(бр.) 

Средни 

организации 

(бр.) 

Големи 

организации 

(бр.) 

Напълно отговарят 15 21 9 

Отчасти отговарят 15 30 14 

По-скоро не отговарят 0 2 3 

Напълно не отговарят 0 0 0 

Общо организации 30 53 26 
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Видно от фиг. 1 е високият дял на организациите, които получават 

телекомуникационни услуги в договорените срокове (50 %). Освен това 

стремежът на операторите е да предоставят желаните услуги на своите бизнес 

клиенти според предварителните им изисквания и специфики (в таблица 2 се 

забелязва, че степентта на изпълнение на заявените услуги при малки и средни 

организации е около 50 %, а при големи организации е около 30 %). Това от 

своя страна изисква: подробно предварително проучване на потребностите на 

всеки клиент; своевременна и адекватна реакция от страна на 

телекомуникационният представител към нуждите и изискванията на клиента, 

съобразена със сегмента към който принадлежи; поставяне на ясни и измерими 

цели на доставчика, съобразени с целите на бизнес клиента; подробен анализ 

и внедряване на изискванията на клиента. 

В условията на наситен телекомуникационен пазар операторите се 

стремят да отговарят на изискванията на своите бизнес клиенти като 

поддържат добро ниво на показателите за качествени услуги. Непрекъснатото 

наблюдение, отчетност  и контрол на всички процеси по проектиране, 

предоставяне, експлоатация, подобряване и усъвършенстване на 

потребяваните услуги води до намаляване на честотата на възникване на 

технически проблеми (фиг. 2), и при възникването на такива отстраняването 

им в договорените срокове.  

 
Фиг. 2. Честота на възникване на технически проблеми при потреблението  

на телекомуникационни услуги 

 

Както се забелязва от таблица 3 най-голям процент заема бързата реакция 

от страна на телекомите да отстраняват възникналите технически проблеми в 

договорените срокове (средно около 38,4% при трите групи бизнес 

потребители техническите проблеми се отстраняват винаги в  срок). 
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Таблица 3. Реакция на телекомуникационният оператор  

при възникване на технически проблеми 
Реакция на 

телекомуникац

ионния 

оператор при 

възникване на 

технически 

проблеми 

Малки организации Средни организации Големи организации 

Абсолютна 

стойност  
(бр.) 

Относителен 

дял  
(%) 

Абсолютна 

стойност  
(бр.) 

Относите

лен дял  
(%) 

Абсолютн
а 

стойност  

(бр.) 

Относит

елен дял 
(%) 

Винаги 10 33,3 23 43,4 10 38,5 

Често 15 50,0 19 35,8 9 34,6 

Понякога 2 6,7 7 13,2 6 23,1 

Никога 0 0,0 2 3,8 0 0,0 

Общо  30 100 % 53 100% 26 100% 

 

Продавачите трябва да бъдат чувствителни към етиката, тъй като работят с 

различни хора и фирми, включително и това, че влизат във взаимоотношения 

в собствените си фирми със сътрудници, клиенти и конкуренти. Етичните 

аспекти в работата на продавачите могат да бъдат разделени в няколко групи 

според отношенията им с клиентите, мениджърите на фирмата, партньорите, 

конкуренцията и работодателите [4]. 

В дългосрочен аспект е много трудно да се задържи клиент, който "ловко" 

да бъде манипулиран от продавач чрез неетична търговска практика. Няма 

клиент, който би останал дълго при такъв продавач. И тъй като най-важната 

тайна на успеха на продаването се крие в повторните покупки, то най-важното 

е да се задържи клиентът, а това може да стане само по етичен начин [4]. В 

тази наскока относно оценката на бизнес потребителите за отношението на 

обслужващият ги телекомуникационният представител, резултатите са 

показани на следващата фигура 

 
Фиг. 3. Резултати от въпрос „Как оценявате отношението на Вашия 

телекомуникационен представител?“ 
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Видно от фигурата е разликата в оценката за телекомуникационните 

представители, от страна на организациите. Това дава основание всеки 

телекомуникационен оператор да предприеме различен подход към всеки 

бизнес потребител. Посоченият факт трябва да се превърне като важна част от 

етичната култура на всяка телекомуникационна компания. 

 

3.     Заключение 

 За да се създаде и установи етично съзнание в една организация е 

необходимо да има етично поведение на ръководството. Етичното поведение 

на мениджърите е от съществено значение за създаването на етична 

организационна среда, която трябва да бъде приета от останалите служители. 

Етичното поведение вътре в организцацията играе решаваща роля при 

изграждането и поддържането на дългосрочни взаимоотношения между 

купувач и продавач, и води до повишаването обема на продажбите и 

печалбата.  
 Предприемането на инициативи в областта на етичността на обслужване 

трябва да се превърне в неразделна част от мисията на всеки 

телекомуникационен оператор. 
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Abstract. The present research presents some of the methods and tools for creating effective 

visual communication, as well as for the transmission of additional, indirect signals, that 

enhance the impact of the verbal message. Through the correct selection of fonts, colors, 

composition and manipulation of the elements is transmitted information aimed at informing, 

educating and motivating. The messages in visual communication occupy an increasing part 

of the public space and become a social phenomenon, that can be the subject of detailed 

research. 

Keywords: Effective visual communication, design strategies, color, font, composition, 

verbal message, contrast. 

 

1.   Въведение 

Основната цел на средствата за визуална комуникация е съчетаването на 

методи от визуалните изкуства и съвременните дигитални технологии, за да се 

предаде информация и осъществи ефективна визуална комуникация.  

Процесът започва с измислянето на послание, което, преминавайки през 

въображението на дизайнера и методите на маркетолозите, изпълнява 

определени икономически и социални цели.  

Съществената функция на вербалното послание е да информира, образова, 

мотивира, убеждава и понякога да забавлява определена потребителска група. 

 

2.   Дизайн стратегии 

Изследванията сочат, че потребителите са изложени на близо 3 000 

съобщения на ден, от които забелязват най-много 50, а запомнят едва 4. И 

естествено следва въпроса „Кои послания могат да достигнат ефективно до 

потребителите във време на такова визуално пренасищане?“ 

Чрез използването на цвят, шрифт, динамичност, символи, изображения и 

др. се формира посланието – същественият елемент във визуалната 

комуникация. 

Цветовете и формите имат силно въздействие върху потребителите [12] – 

съвременните дигитални технологии правят възможна изработката на 
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ефективни, цветни документи, които привличат вниманието на потребителя и 

го мотивират за вземане на решение. 

Характерно за въздействието на цветовете е забележителното изменение на 

цветовата чувствителност в зависимост от емоционалното състояние на 

човека. Положителните емоции – например радост - се свързват с повишена 

чувствителност към червеното и жълтото и с понижена такава към синьото 

и зеленото. При преживяване на отрицателни емоции се наблюдава обратната 

картина: чувствителността към синьото и зеленото нараства, а към 

жълтото и червеното – намалява [2]. 

Проведените тестове със студенти от спец. Инженерен дизайн 

потвърждават получените от предишни опити резултати, а именно: 

резултатите от експеримента показват, че при положителните емоции – 

„интерес”, „радост”, „изненада” и „любов” преобладават цветовете от 

топлата гама (жълт, оранжев, червен и техните нюанси), докато при 

отрицателните („тъга”, „страх”, „объркване”) обратното – преобладават 

цвето- емоционалните връзки със студените цветове – зелен, син и виолетов. 

Изключение правят емоциите „гняв” и „омраза”, при които има категорична 

връзка с червения цвят. При тях обаче може да се говори за връзка, наложена 

като стереотип [2, 3, 4].  

Показва се дуалистичния характер на червеното, който се свързва с двете 

противоположни емоции – „гняв” и „любов”. Това отново доказва, че 

червеният цвят се свързва с бурните, силни емоции, независимо дали са 

позитивни или негативни.  

Интересна за авторът на изследването е наблюдаваната връзка между 

емоцията „срам” и цветовете от топлата гама. Според анкетираните нюансите 

на червения цвят напомня за изчервяване и смущение, а тези на оранжевия 

– с телесния цвят, кожата, а оттам правят препратка към голотата, т.е. може да 

се предположи, че участниците изпитват срам от голото тяло [2]. 

Основните типове темперамент също могат да се свържат с цветовете: 

Огненият холерик, екстровертен темперамент - (червен); Въздушният 

сангвиник, екстровертен темперамент (жълт); Земният меланхолик, 

интровертен темперамент (син); Водният флегматик, интровертен 

темперамент (зелен). 

Аналогична е връзката между темперамента и предпочитанията за форма. 

Интровертът се отъждествява с пасивни, насочени навътре форми, а 

екстровертът – с активни, насочени навън форми. 

Динамичните, преобладаващите вертикални форми, в съчетание с топли 

цветове, предизвикват силни емоции, а статичните, преобладаващи 

хоризонтални линии, в съчетание със студени цветове успокояват (фиг. 1, 2). 
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  Източник: www.pinterest.com               Източник: www.designschool.canva.com 

                  

                        Фиг. 1, 2. Примери за въздействие на цветове и форми 

 

Експериментите показват, че възходящите линии и светлите цветове 

предизвикват положителни емоции, а низходящите линии и тъмните цветове 

– отрицателни. 

Важно е да се отбележи, че въздействието на формата е обусловено и от 

жизнения опит на потребителя. Той на подсъзнателно ниво сравнява формата 

с нещо познато, което вече е срещал. Така ако формата му напомня на нещо, 

което го е успокоявало, тя ще му въздейства успокояващо и обратното. 

Например, ако му напомня на акула, ще му въздейства агресивно (фиг. 3). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: www.graphicdesignjunction.com     Източник: www.graphicdesignjunction.com 

 
Фиг. 3, 4. Примери за въздействие на цветове и форми 

http://www.pinterest.com/
http://www.graphicdesignjunction.com/
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Най-общо казано овалните форми въздействат по-успокояващо от тези с 

преобладаващи остри ръбове и ъгли. Те са по-адекватни, ако е необходимо 

потребителят да бъде активиран и стоящ „НАЩРЕК” (фиг. 3, 4). 

Симетрията е един от основните организационни принципи при 

създаването на средства за визуална комуникация (симетрия, оптично 

равновесие и модулно - структурна организация). Нейното приложение в 

различните направления на дизайнерско проектиране оказва голямо 

въздействие върху естетическите възприятия. Например огледалната симетрия 

предизвиква усещане на сигурност, равновесие и баланс (фиг. 5, 6). Винтовата 

симетрия създава усещане за движение на композицията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Източник: www. www.sdgmag.com                    Източник: www. flylib.com 

 
Фиг. 5, 6. Примери за въздействие на симетрията. 

 

Докато при наличие на симетрия равновесието дори на голям брой 

елементи се достига по-лесно, то при асиметрията търсенето на 

уравновесеност и стабилност на композицията е по-сложно. Това обаче не 

отрича нейното използване, тъй като особено при нейното умело съчетаване 

със симетрията може да се постигне т.нар. принцип на „единство в 

разнообразието”.  

Асиметрията създава динамичност и атрактивна визия, чрез нея може да се 

постигне йерархия на полетата, като посредством принципите на изявяване се 

набляга на най-важната за потребителя информация (фиг. 7, 8). 
 

 

http://www.graphicdesignjunction.com/
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 Източник: www.pinterest.com                      Източник: www.adgective.co.uk 

 
Фиг. 7, 8. Примери за въздействие на асиметрията 

 

3.   Средства за манипулиране на вербалното послание 

Чрез подбора на шрифтовете, формите, цветовете и композицията на 

елементите се отправят скрити послания, които се възприемат от аудиторията 

преди още тя да е прочела съобщението. Те придават допълнителни значения, 

засилвайки въздействието на вербалното послание.  

Към тези способи принадлежи промяна в теглото и начертанието на 

шрифта. Чрез много силен, екстремен контраст между големините на 

елементите се създава напрежение, което привлича вниманието на 

потребителя, създава се визуална йерархия, чиито невидими линии водят 

окото към постигане на по-ефективна комуникация. 

Често използван способ за привличане на вниманието чрез създаване на 

напрежение е екстремният, много силен контраст, при който се 

противопоставят части от съобщението, набрани с много голям кегел, на други 

– набрани с доста по-малък. Така се създава динамика, която привлича 

вниманието на аудиторията (фиг. 9, 10). 

Един от най- използваните начини за постигане на йерархия в дадена 

композиция е принципът на изявяване. 

Чрез изявяването на дадена форма или участък над други се постига 

привличане на вниманието на потребителя върху най-важната информация. 

(фиг. 11, 12). 

Изявяването може да се постигне по различни начини – чрез използване на 

определена форма, цвят в определен размер и композиция. 

То е част от един от основните композиционни принципи, а именно от 

принципа на оптично равновесие. При композиционния принцип оптично 

равновесие оптическият център на композицията се разграничава от 

геометричния. Оптическият център е най-активната част на композицията, 

както формено, така и цветово; тази част изпъква и се изявява над останалите. 
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Изявяването е пряко свързано с принципите на контрастите и най-често то 

се постига именно чрез тях. Ако използваните цветове в композицията са 

тъмни и ненаситени, то частта от оптическия център следва да е в по-светли 

и/или по-наситени цветове, които първо привличат погледа на зрителя и 

обратното. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

         

Източник: www.pinterest.com              Източник: www.typographicposters.com 

 

Фиг. 9, 10. Примери с използване принципите на контрастите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Източник: www.pinterest.com                   Източник: www.pinterest.com 

 

Фиг. 11, 12. Примери с използване принципите на изявяването 

http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.pinterest.com/
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Принципите на изявяването и контрастите често намират своето 

приложение в средствата за визуална комуникация. Благодарение на тях могат 

да се променят оптически възприятията за визуалното пространство. 

Символите и знаците също намират широка употреба в дизайна на средства 

за визуална комуникация. 

Благодарение на установените знакови и символни системи дизайнерът 

може да внуши определено послание, настроение, ценова политика и 

маркетингови стратегии. 

Не на последно място посредством символите и знаците могат да се 

създадат мнемонични принципи, които да насочват потребителя за 

конкретната функция и начин на експлоатация. 

Например: използването на цветове – символи (червеното означава топло, 

синьото – студено; зеленото означава безопасност, червеното – опасност, 

внимание). 

 

4.   Заключение 

Представените в изследването дизайн стратегии показват силното 

въздействие на цветовете, формата, шрифтовете и елементите от 

композицията при търсене на ефективна визуална комуникация. Правилно 

приложени, те могат да насочват погледа на потребителя и да го мотивират да 

вземе решение за покупка. 

За да бъде дадена комуникация ефективна е необходимо на първо място 

достъпност и разбиране на посланието. По този начин то ще достигне до 

аудиторията, за която е предназначено – потребителите на дадена стока или 

услуга. 
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Abstract. The present study aims to present the principles, elements and approaches that will 

prevail in the visual communication design this year. The variety of expressive tools of 

designers, who use the principles of expression through contrasting color combinations as 

well as combining different formal categories, fonts, animated images and asymmetric 

compositions are shown. Methods to attract faster user attention and to make more realistic 

design are recommended. 

Keywords: Visual communication design, color combinations, modern trends, asymmetrical 

compositions, user attention. 

 

1.  Въведение 

Най-общо визуалната комуникация може да се определи като общуване, в 

което основна роля изпълняват изображенията [1]. 

За настоящата 2017 година водещите компании, диктуващи дизайна на 

средствата за визуална комуникация, както и такива, създаващи софтуерните 

продукти като Adobe, предлагат смели и контрастни съчетания на цветове, 

форми и шрифтове, които бързо привличат погледа на потребителите и им 

въздействат като ги активират. 

 

2. Съвременни тенденции в дизайна на средства за визуална комуникация 

2.1. Цветови подходи и комбинации от формени категории 

Цветовите съчетания в съвременните тенденции се възприемат като 

атрактивни от потребителите, тъй като основно се използват преходи 

(градиенти) от силно въздействащи ярки и „активни“ тонове към пастелни 

нюанси. 

На интернет страницата си софтуерната компания за графични продукти 

Adobe публикува тенденцията от последните години - брандовете да заместват 

традиционното бяло, сиво и черно с „по-смели и ярки цветове“ [2]. 
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Фиг. 1, 2. Логото на Инстаграм с променена колористика 

 

Марката Инстаграм (Instagram, фиг. 1 и 2) например също променя цвета 

на логото си, използвайки градиенти от ярки цветове от гамата на оранжевото, 

магентата и виолетовото. По този начин го осъвременява, спазвайки 

модерните тенденции, но без да се отдалечава твърде много от своята 

първоначална визия. Така иконата на компанията, в съчетание с черния фон на 

дисплея, изпъква от останалите (фиг. 2) и привлича погледа на потребителя. 

Компания Асана (Asana, фиг. 3 и 4) също предприема аналогични стъпки 

за осъвременяване на дизайна си, като отново използва преходи между ярки и 

пастелни сетивни цветови „дразнители“. 
 

 

Фиг. 3, 4. Променена колористика на 

визията на компания Асана 

 

Предпочитанието към цветовете от гамата на розовото, оранжевото и 

лилаво-виолетовото през последните две години може да се обясни с 

желанието на дизайнерите да удовлетворят потребностите на съвременното 

общество, съчетавайки иновативни и ретро - подходи в изграждането на 

средства за визуална комуникация.  
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Използвайки тези гами, популярни в миналото за женската част от 

аудиторията, дизайнерите се опитват да наложат „унисекс“ визия, в която 

потребителите както от женски, така и от мъжки пол могат да се разпознаят 

(фиг. 5, 6, 7 и 8). 

 

 

 
 

Фиг. 5, 6, 7 и 8. Примери за „унисекс“ дизайн 

 

За да постигнат това, дизайнерите използват пастелните гами в съчетание 

със смели, контрастни форми, линии, шрифтове и асиметрии, които създават 

динамика и експанзивност на изображението (фиг. 5, 6, 7 и 8).  

Допълнителна дълбочина на елементите от визуалната комуникация се 

постига чрез умелото използване на преходи от два или три цвята. 

Въпреки тези тенденции в дизайна на средства за визуална комуникация, 

най-голямата компания за цветова комуникация и съответствие - Пантон 

(PANTONE) представя за цвят на 2017 година пастелно зелено № 15 – 0343 със 

слоган „Подмладяване, възстановяване и обновяване на енергия“, (фиг. 9 и 

10).  

Изпълнителният директор на компанията Леатрис Ейсман обосновава този 

избор със символиката на цвета [3] – новото начало и спокойствието, от които 

имаме нужда в обстановка на бурна социална и икономическа среда.  

Чрез този цвят Пантон апелират към възстановяване на връзката ни с 

природата [4]. 
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Фиг. 9 и 10. Цветът на PANTONE за 2017 –та година 

 

2.2. Типографски подходи 

Спазвайки съвременните тенденции в дизайна на средства за визуална 

комуникация, през 2017 –та година дизайнерите отново използват принципите 

на изявяването и съчетават контрастни по форма и размер шрифтове, които, 

освен че създават динамична визия, провокираща емоциите на потребителите, 

представят и персонализираното си отношение към тях (фиг. 11 и 12). 

Още по-популярна е комбинацията между букви и висококачествена 

фотография, при която знакът и изображението смислово се поддържат 

взаимно и правят посланието по-лесно достъпно (фиг. 13 и 14). 

 

 

 

 

Фиг. 11, 12, 13 и 14. Съчетание между контрастни цветове и форми 
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2.3. Използване на сенки под композиционните елементи 

И тази година водеща тенденция в дизайна на средства за визуална 

комуникация остава използването на деликатни или по-ясно забележими сенки 

под елементите от композиционното решение. Така нареченият Flat Design 

придава дълбочина, живот и детайлност на графичните елементи, с което 

изображението се обогатява и се възприема като по-атрактивно от 

потребителите (фиг. 15 и 16). 

 
Фиг. 15 и 16. Примери за Flat Design 

 

2.4. Анимирани и 3d изображения 

Чрез използването на анимирани изображения и кратки повторяеми 

движения (gif), дизайнерът не само привлича погледа на потребителя, но и 

придава по-реалистична визия на продукта си. 

Поради тази причина движещите се фотографии и други изображения 

стават все по- популярни в средствата за визуална комуникация. 

По-голямата реалистичност се постига и чрез използването на 3d 

изображения, при които специалистите имат по-голяма свобода на 

манипулиране на образите, формите и цветовете. Този похват помага на 

дизайнерите да получат невъзможни или трудни за заснемане в природата 

композиции, пропорции и перспективи (фиг. 17 и 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 17 и 18. Примери за 3d изображения във визуалната комуникация 
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2.5. Адаптируем дизайн 

Във времето на високите технологии, в което потребителите все по-рядко 

използват настолни или преносими компютри, е належащо средствата за 

визуална комуникация да имат адаптируем дизайн (Responsive Design), 

отговарящ на различните нужди на потребителя (фиг. 19 и 20).  

Важно е проектираният продукт да може да се адаптира към различните 

устройства и съответно резолюции, използвани от потребителите. Това се 

постига чрез използването на гъвкави, базирани на пропорции решетки (fluid, 

proportion-based grids), гъвкави изображения (flexible images) и медийни 

заявки за CSS3 методи [5]. 

 

 
Фиг. 19 и 20. Примери за адаптируем дизайн (Responsive Design) 

 

2.6. Използване на рисувани изображения 

Рисуваните изображения също оказват силно емоционално въздействие 

върху потребителите, които ги възприемат като атрактивни, автентични и 

уникални (фиг. 21 и 22). 

 

 

 

 
Фиг. 21 и 22. Примери за дизайн с рисувани изображения 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets#CSS_3


  

353 

 

За разлика от често повтарящите се снимки, рисуваните изображения имат 

персонално въздействие, говорят за внимателно и сериозно индивидуално 

отношение към наблюдателите.  

Рисуваните изображения привличат по-бързо погледа на потребителя от 

останалите – като 3d или стандартните фотографии. 

 

3.  Заключение 

Представените по-горе съвременни техники в дизайна на средства за 

визуална комуникация показват тенденция към опростяване на изображенията 

и по-голяма достъпност на посланието към потребителите. 

Съобразяването с различните потребителски групи, както и с техните 

представи, нагласи и очаквания, осигурява и най-важния аспект в дизайна на 

средствата за визуална комуникация – нейната ефективност. 

Оценяването на ефективността се извършва чрез използване на обратната 

връзка - социологическите проучвания, интерактивните връзки и други. 
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СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДА 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА 

МОСКОВСКОГО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО) 

 

EVENT MANAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING 

BRAND RECOGNITION OF THE ORGANIZATION (ON 

THE EXAMPLE OF MOSCOW DOMODEDOVO AIRPORT) 
 

Mariya Ferafontova 
 

Russian state University for the Humanities Domodedovo branch, Russia  

E-mail: kmv1980@yandex.ru 

 
Abstract. The article discusses tools to improve brand recognition of the company. Special 

attention is given to event management. The analysis and classification of events in Moscow 

Domodedovo airport is provided. 
Keywords: brand recognition; brand building; event marketing; event management; events 

for business partners; events dedicated to general holidays; the index of information favored 
 
1.    Введение 

Узнаваемость бренда организации крайне важна в жизненном цикле 

любой компании. Инструменты узнаваемости  бренда достаточно 

разнообразные, к ним можно отнести прямую и непрямую рекламу. Прямая 

реклама (ATL) стоит для фирмы дорого и предполагает значительные 

финансовые расходы. Самой дорогой из прямой рекламы считается радио и 

телевидение. 

Непрямая реклама (BTL) требует намного меньше финансовых вложений 

и  при этом велика вероятность  хорошего  результата. Самая дорогая из BTL 

рекламы – это стимулирование продаж, направленное на конечного 

потребителя. Самый  малозатратный инструмент непрямой рекламы – это 

событийный маркетинг. 

 

2.    Событийный маркетинг 

Событийный маркетинг практически во всех случаях имеет социальную 

направленность. Если событийное мероприятие организовано правильно,  

приглашена соответствующая событию целевая аудитория, тогда эффект от 

мероприятия проявится сразу же. Когда  мероприятие проведено грамотно, без 

критичных ошибок, то можно не только повысить узнаваемость марки более 

чем на 30% [1], но и увеличить уровень лояльности аудитории к бренду, а 
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лояльность потребителей является одним из факторов повышения прибыли 

предприятия. Добиться лояльности можно, соединив инструменты ATL и BTL 

и правильно выстроив последовательность их использования.  

В современной специальной литературе понятие событийного 

мероприятия не определено однозначно, используемые термины «событийный 

маркетинг», «маркетинг событий», event-marketing, experience marketing часто 

имеют общий смысл, заключающийся в использовании некоего значимого 

события для продвижения бренда. Безусловно, событийный маркетинг 

находится в сфере эмоционального восприятия, о чем свидетельствует все 

большая его актуализация в ситуации снижения эффекта от коммуникаций 

прямого типа.  

С явлениями, социальными событиями или даже со специально 

созданными ситуациями связывает событийное мероприятие (событийный 

маркетинг) бренд. С позиции Public Relations (Связи с общественностью), это 

связано с созданием информационно - новостного повода или созданием и 

исполнением проектов, посредством специальных событий для продвижения 

бренда. 

У событийного мероприятия есть принципиальные отличия, которые 

отличают его от других мероприятий. Логотип предприятия должен 

присутствовать тотально на мероприятии  – начиная с логотипов компании на 

билбордах, пресс волле (press wall), брошюрах, сувенирной продукции и 

заканчивая самим сюжетом события. Человек, находящийся на данном 

мероприятии, ни на минуту не должен забывать, кто сделал его досуг 

интересным, позитивным и необычным. Событийное мероприятие 

обязательно должно иметь запоминающееся название, которое прочно 

ассоциируется с брендом компании. 

Событийные мероприятия лучше использовать с применением других 

инструментов узнаваемости, в том числе с Public Relations (Связи с 

общественностью) и с оглаской в социальных сетях [2]. Сильная 

информационно-новостная часть проекта скорее всего привлечет большое 

число представителей СМИ, в свою очередь это создаёт PR-выпуск и 

положительный отклик у людей. Обширное освещение СМИ событийных 

мероприятий — это продолжение ее действия, неотъемлемая часть всего 

проекта. 

 

3.  Событийные мероприятия, проводимые для бизнес-партнеров, в 

Московском аэропорту Домодедово 

Для Московского аэропорта Домодедово  тема событийных мероприятий 

очень актуальна.  В настоящее время в Московском аэропорту Домодедово 

используются только некоторые инструменты, влияющие на узнаваемость 

бренда аэропорта. Это BTL (непрямая реклама) – Event Marketing 

(событийный маркетинг) и Consumer Promotion (стимулирование продаж, 

рассчитанное на конечного потребителя) и одно ATL (прямая реклама) – Press 
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(печатные СМИ, заграничные авиационные журналы). Непосредственно на 

событийные мероприятия приглашаются СМИ (средства массовой 

информации), тем самым происходит переход на ATL (прямая реклама), так 

как создан информационный повод для прессы.  

Проводимые событийные мероприятия в Московском аэропорту 

Домодедово можно разбить по целям на три группы:  

- мероприятия, проводимые для бизнес-партнеров (юбилеи 

сотрудничества с авиакомпаниями, приход новых авиакомпаний) (табл. 1 ); 

- мероприятия, приуроченные к общим праздникам (Новый год) (табл. 2);  

- мероприятия, проводимые на основе искусственно созданном событии, 

для привлечения внимания к бренду Московского аэропорта Домодедово 

(флэшмобы, показы мод и т.д.) (табл. 3).  

Рассмотрим подробнее данные мероприятия подробнее.   

 На мероприятие, посвященное  началу полетов Air India и Gulf Air, были 

приглашены любители авиации, блоггеры, освещенности в социальных сетях  

не было. 

Проанализируем индекс информационного благоприятствования (ИИБ) 

на месяц проведения мероприятия – июль 2014 года – 2.72. Это очень хороший 

пример, когда негативные процессы перекрывают все позитивные проекты. В 

июле 2014 года была невыносимая жара, в аэропорту Домодедово были 

огромные очереди на регистрацию. Все это перекрыло позитивные новости 

аэропорта, а их было немало: встреча участников Чемпионата мира по гребле 

на байдарках и каноэ, расширение спектра сервисов для маломобильных 

пассажиров, представление обновленной карты блюд для путешественников, 

споттинг, посвященный открытию рейсов Air India, принятие участия в работе 

Routes Silk Road 2014. Все эти достижения и новости были перекрыты 

неудовольствием пассажиров.  

Никаких представителей средств массовой информации, блогер сферы, 

освещенности в социальных сетях не было на юбилее сотрудничества 

аэропорта Домодедово и авиакомпании Эль Аль, только новостной репортаж 

на официальном сайте аэропорта Домодедово. 

Индекс информационного благоприятствования на ноябрь 2014 года – 

8.24. Такое маленькое значение индекса объясняется маленьким количеством 

новостей и мероприятий в рассматриваемом месяце. Данное мероприятие 

практически не воздействует на узнаваемость бренда аэропорта Домодедово.  
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Таблица 1. Мероприятия, проводимые для бизнес-партнеров в Московском 

аэропорту Домодедово [3] 

 

Дата 
ИИ
Б 

Затраты на 

мероприятия

. Руб. 

Название 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Описание мероприятия 

А 1 2 3 4 5 

18.07.2014 2.72 166 600 руб. 

Начало 

полетов Air 
India 

Создание 

лояльности с 
новым партнером. 

Самолет 
приветствовал традиционный 

«водный салют». 

Представителей 

авиакомпании ждали в vip 

переговорной с праздничным 

тортом. Стойка регистрации 
на рейс авиакомпании Air 

India была торжественно 

украшена. 

05.11.2014 8.24 520 000 руб. 

Десятилетний 

юбилей 

сотрудничеств
а аэропорта 

Домодедово и 

авиакомпании 
Эль Аль. 

Поддержание 
лояльности с 

бизнес партнером. 

В зоне регистрации 
руководство Эль Аль 

совместно с представителями 

воздушной гавани разрезали 
красную ленту, а пассажиры 

авиакомпании получили 

сувениры и угощение на 
память о знаменательной 

дате. 

26.05.2015 
20.6
5 

8 600 руб. 

1 000 000-ый 

пассажир 
авиакомпании 

Vueling в DME 

Поддержание 

лояльности с 

бизнес партнером. 

Совместное 
мероприятие с 

авиакомпанией. Украшены 

стойки регистрации 
воздушными шарами. 

17.07.2015 
19.3

9 
8 800 руб. 

Air 

India и 
Домодедово: 

год успешного 

сотрудничеств
а 

Поддержа

ние лояльности с 
бизнес партнером. 

Украшены стойки 

регистрации воздушными 
шарами. 

 

Можно сделать вывод, что подобные мероприятия, без участия 

дополнительных инструментов узнаваемости, минимально воздействуют на 

узнаваемость бренда. 
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4. Событийные мероприятия, приуроченные к общим праздникам, в 

Московском аэропорту Домодедово 

Перейдем к рассмотрению мероприятий, приуроченных к общим 

праздникам, таким как Новый Год, Международный женский день и другие. 

Данные мероприятия имеют один большой плюс – они известны большому 

количеству человек, т.е. проект, приуроченный к общим праздникам, может 

привлечь большую аудиторию. 

Во время танцевального флешмоба были сняты видео сюжеты, которые 

потом были выложены в популярный видеохостинг YouTube с официального 

аккаунта Московского аэропорта Домодедово. 4 257 раз просмотрели данный 

видео сюжет, 29 человек отметили его как понравившийся и 1 человек 

отметил, как непонравившийся [4].  

На флешмоб были приглашены блоггеры, которые после выложили в сети 

статьи о мероприятии, на котором они  присутствовали. Аккаунтов аэропорта 

Домодедово в социальных сетях еще не было, поэтому данное мероприятие не 

освещалось в этой сфере, но многие, кто наблюдал или даже был участником 

мероприятия, выложили видео в сеть. 

Индекс информационного благоприятствования на декабрь 2014 года – 

11.69. Для данного мероприятия лучше рассмотреть индекс за следующим 

после мероприятия месяц, так как результат данного проекта лучше будет 

виден за январь 2015 года ,когда он составил 13.04. 

 

Таблица 2. Мероприятия, приуроченные к общим праздникам в Московском 

аэропорту Домодедово [3] 

 

Дата 
И

ИБ 

Затрат

ы на 

меропр

иятия. 

Руб 

Названи

е 

мероприяти

я 

Цель 

мероприяти

я 

Описание 

мероприятия 

А 1 2 3 4 5 

25.12. 

2014 

12. 

2014 

г.– 

11.69 

 

01. 

2015 

г.– 

13.04 

70 000 

руб. 

Танцевальн

ый 

флешмоб в 

аэропорту 

на кануне 

Нового 

Года. 

Создани

е 

позитивног

о имиджа 

компании, 

поддержани

е 

лояльности 

клиентов, 

создание 

условий для 

узнаваемос

ти бренда. 

Аэропорт 

Домодедово подготовил 

танцевальный подарок 

для своих пассажиров и 

гостей. На мероприятии 

играла громкая, 

ритмичная, новогодняя 

музыка, также появился 

с поздравлениями Дед 

Мороз и после в центре 

зала начали танцевать 

молодые люди, 

вовлекая гостей 
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принять участие в 

новогоднем флешмобе. 

30.04. 

2015 

20

.22 

191 363 

руб. 

Радость 

победы: в 

аэропорту 

открылась 

фотовыстав

ка, 

посвященна

я Дню 

Победы 

Создани

е 

позитивног

о имиджа 

компании, 

поддержани

е 

лояльности 

клиентов, 

создание 

условий для 

узнаваемос

ти бренда. 

При содействии 

Центрального 

государственного 

архива города Москвы 

открылась выставка 

фотографий 

«Победители». 

Экспозиция приурочена 

к празднованию 70-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

17.12. 

2015 

18

.46 

188 000 

руб. 

Открыт

ие в 

Московско

м 

аэропорту 

Домодедов

о выставки 

редких 

новогодних 

фотоснимк

ов 

 

Создать для 

посетителе

й 

терминала 

атмосферу 

преднового

дней 

Москвы 

прошлого 

века, 

создание 

позитивног

о имиджа 

компании. 

Выставка была 

организована при 

содействии 

Центрального 

государственного 

архива города Москвы. 

          

Рассмотрим индекс информационного благоприятствования на месяц 

проведения мероприятия – февраль 2015 года – 8.93. Если анализировать 

данный показатель по методу сравнения, то отсутствие других инструментов 

узнаваемости, кроме самого проведения событийного мероприятия, привело к 

понижению индекса информационного благоприятствования. Но данный 

индекс не может точно отразить уровень узнаваемости. Он будет только одним 

из показателей влияния на узнаваемость бренда аэропорта. 

 

5. Событийные мероприятия, основанные на искусственно созданном 

событии,  в Московском аэропорту Домодедово 

Самые сложные проекты – это проекты, основанные на искусственном 

создании события. Для этого необходимо иметь креативную, творческую 

группу людей-профессионалов с нестандартным мышлением для разработки 

подобных мероприятий.   
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Таблица 3. Мероприятия, проводимые на основе искусственно созданного 

событии, для привлечения внимания к бренду Московского аэропорта Домодедово [3] 

 

Дата ИИБ 

Затраты на 

мероприятия

. Руб 

Название 
мероприятия 

Цель мероприятия 
Описание 

мероприятия 

17.07. 2014 

07.2014 г. 

– 2.72 

 
08.2014 г.– 

10.95 

2 800 руб. 

Пленэры для 

молодых 
художников 

художественных 

колледжей и 
вузов. 

Развитие 
творческого таланта 

участников и 

увеличение 
посещаемости сайта 

Московского аэропорта 

Домодедово, 
посредством 

голосования за лучшую 

работу. 

Молодым 
живописцам 

открылись 

эффектные виды 
на аэропорт 

Домодедово с 

крыши Фабрики 
бортового питания 

и перрона 

аэродрома. В 
здании 

пассажирского 

терминала им 
были предложены 

лучшие ракурсы 

для выбора самых 
ярких композиций 

и эффектных 

сюжетов. 

 

10.07. 

2015 

19.39 
690 000 

руб. 

DME 

RUN-WAY – 

показ 

«высокой 

моды». 

 

Создание 

благоприятной 

информационной 

среды, создание 

условий для 

узнаваемости 

бренда, создание 

позитивного 

имиджа компании 

Данное 

мероприятие 

проводилось в 

преддверии 

Дня 

бортпроводни

ка, который 

отмечается 12 

июля. 

 

 

 

Начнем анализировать мероприятия с пленэров для молодых художников. 

На данное мероприятия представители СМИ не были приглашены, но его 

посетили  российские блогеры. 

В 2014 году у Московского аэропорта Домодедово не было еще аккаунтов 

в популярных социальных сетях. Поэтому данное мероприятие не освещалось 

в социальной сфере. В сетях интернета данная новость появилась на сайте 

городского округа Домодедово [4] и на сайте АвиаПорт [5], но она не 

отличалась оригинальностью, а была взята с официального сайта аэропорта 

Домодедово.  
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У данного проекта индекс информационного благоприятствования очень 

мал – на июль 2014 года – 2.72. Однако нужно принимать во внимание, что 

выше указанный индекс не полностью отражает результативность 

проводимого мероприятия.   

Но уже в августе 2014года, когда проводилось открытое голосование на 

официальном сайте Московского аэропорта Домодедово, индекс 

информационного благоприятствования стал – 10.95. На него так же влияет то, 

что в рассматриваемый месяц в аэропорту Домодедово были помимо 

событийных мероприятий  яркие достижения: Московский аэропорт 

Домодедово удостоился награды американской компании Esri за весомый 

вклад в развитие геоинформационных технологий и 10 лет сотрудничества с 

авиакомпанией Qatar Airways.  

Проект DME RUNWAY отличается от выше указанных мероприятий тем, 

что на нем присутствовали представители СМИ и блогер сферы. На 

мероприятии велись видео съемки, которые в дальнейшем были выложены в 

глобальную сеть YouTube с официального аккаунта Московского аэропорта 

Домодедово. На канал аэропорта пока подписано 59 человек [6]. Просмотрело 

видео сюжет с DME RUNWAY – 2850 раз, отметку «понравилось» оставили 

13 человек за 7 месяцев [7]. Это  показатели только развивающегося канала, но 

уже есть изменение - видео ролик с событийного мероприятия появился на 

популярном видео-хостинге.  На официальной странице «В контакте» так же 

была размещена информация о данном мероприятии. 1476 просмотров, 

отметку «понравилось» оставили 46 человек. Для начального этапа создания 

аккаунта в социальных сетях  это неплохие показатели. Телевизионные 

репортажи с DME RUNWAY транслировали по каналам: Телекомпания НТВ, 

Телерадиокомпания «Петербург», Телеканал "Подмосковье". Индекс 

информационного благоприятствования на июль – 19.39.  

 

6. Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод,  что наибольшие результаты для 

узнаваемости бренда Московского аэро порта Домодедово приносят 

мероприятия, проводимые на основе искусственно созданного события, для 

привлечения внимания к бренду. Так как на них присутствовали 

представители СМИ, блогер сферы, всё освещалось  в интернете и в 

социальных сетях – это привело к высоким показателям индекса 

информационного благоприятствования. 

Мероприятия, приуроченные к общим праздникам в Московском 

аэропорту Домодедово, имеют среднее воздействие на узнаваемость бренда. 

Необходимо модернизировать данные мероприятия.  

А вот мероприятия, проводимые для бизнес-партнеров, необходимо 

полностью пересмотреть и спланировать по-новому. Все проекты, входящие в 

данную группу, не нацелены на узнаваемость бренда Московского аэропорта 

Домодедово. Данную позицию необходимо заменить на новую, сделать 
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мероприятия с бизнес-партнерами новым инструментом узнаваемости бренда 

данной компании.   
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Abstract. This scientific research presents opportunities of new technologies and Geographic 

Information Systems (GIS) to design distribution network and Supply Chain System (SCS) in 

alternative tourism. The alternative tourism works in conditions of complex, dynamic and 

difficult foreseeable environment. Alternative tourism characteristics and complex nature of 

Green lodges and Guesthouses require integrative approach for analysis of the SCS.To 

achieve the objectives of SCS is particularly important to optimize Distribution Network 

Structure. Variety of analyst tools and the Centre-of-Gravity technique were used to locate 

the Distribution Centres in a geographic area with Green Lodges and Guesthouses. 

Keywords: Supply Chain System, distribution network, GIS, alternative tourism. 

 

1.    Въведение 

Изследването представя възможностите на съвременните технологии и 

предимствата на географските информационни системи (ГИС), (Geographic 

Information Systems - GIS), при проектиране на дистрибуторска мрежа в 

алтернативния туризъм. Алтернативният туризъм работи в условията на 

сложна, динамична и трудно предвидима среда. Това налага анализ на 

параметрите на веригата на доставките (Supply Chain System - SCS) и 

изследване на възможностите за моделиране и оптимизиране на 

дистрибуторската мрежа. Oсобено важно e оптимизирането на структурата на 

разпределителната мрежа (Distribution Network Structure -DNS). Спецификата 

на алтернативния туризъм изисква да се използва интегриран подход при 

анализа на веригата за доставки. В настоящата разработка са разгледани 

съвременни технологични подходи за моделиране на веригата на доставките в 

системата от сертифицирани зелени къщи за гости в България. Показани са 

възможни методи и начини за определяне на разпределителния център за 
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дадена разпределителна система за целите на алтернативното туристическо 

предлагане и в частност за системата от зелените къщи за гости на у нас.  

 

2. Методика и обект на изследването 

2.1. Методи за определяне на разпределителния център  

2.1.1. Метод „център на тежестта“ 

Комплексът от проблеми на макрологистично ниво, които трябва да бъдат 

решавани при оптимизиране на параметрите на процеса на разпределение на 

потоци от стоки или услуги, включва избор на схема за разпределение, 

определяне на оптималното количество разпределителни центрове за дадена 

територия, определяне оптималното им разположение и др. На 

микрологистично ниво се решават въпросите за планиране на процесите на 

реализация, организиране на приемането и обработването на поръчките. 

Определянето на разпределителния център на разпределителна мрежа, 

покриваща дадена географска територия, е в основата на настоящата 

разработка. Съществуват разнообразни научно-приложни методи за решаване 

на този проблем [1, 2, 3, 4]. Най-общо те водят до два типа решения – 

оптимални и близки до оптималните. Субоптималните решения от 

практическа гледна точка са достатъчно ефективни и осигуряват бърз, лесно 

постижим и достатъчно точен резултат. Един такъв субоптимален метод е 

методът на определянето на „центъра на тежестта” на потоците в дадена 

разпределителна система. Той позволява да се определи ориентировъчното 

място на разположение на разпределителен склад за територията, в която се 

намират определен брой обекти за обслужване (магазини, складове, 

туристически обекти, физически лица и др.). 

Основен фактор при избора на мястото за разположение на 

разпределителния център е намаляването на размера на разходите за доставка 

на стоки от склада до обслужваните обекти. Доказано е, че минимизирането на 

тези разходи е възможно, ако складовата база се разположи в „центъра на 

тежестта“ на товаропотоците, преминаващи на дадената територия [1, 2]. 

Методът се изразява в съставяне на материален модел на товаропотока на 

дадената територия чрез използване на карта на територията с точни 

местоположения на обектите, които ще обслужва разпределителният център. 

Определят се координатите им спрямо предварително избрана координатна 

система. След като са определени координатите на обектите или местата на 

потребление се изчисляват координатите на „центъра на тежестта“ на 

товаропотоците по формулите: 
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където XDC, YDC са координатите на новия център; 
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Xi , Yi - координати на точка на доставка i;  

ji - тежести за точките на доставка i. 

Предложеният метод дава толкова по-точен резултат, колкото е по-гъста 

и развита е транспортната инфраструктура на изследвания регион. Това се 

дължи на факта, че разстоянието между обектите обикновено се измерва по 

права линия и това условие осигурява основния принцип при моделирането – 

принципът на подобието между модела и моделния обект. За да може да се 

подбере точно мястото за изграждане на централен склад, е необходимо да се 

извърши последващ анализ и оценка на възможните терени в близост до 

„центъра на тежестта“. При този анализ, който не е обект на настоящия 

експеримент, се оценява транспортната достъпност на местността, размерът и 

конфигурацията на вероятните маршрути, плановете на местните органи за 

управление за избрания район и много други фактори, които пряко или 

косвено влияят върху разходите за доставка. 

2.1.2. ГИС технологии за определяне на разпределителния център  
Определянето на координатите на точките на доставка и съответно на 

разпределителен център може да бъде направено чрез широк спектър от 

съвременни средства и технологии, специализирани експертни системи 

(Supply Chain Management Systems - SCM), както и информационни системи с 

географски компонент, популярни като географски информационни системи 

(ГИС). В информационното пространство се предлагат и различни ERP 

системи и други специализирани за логистиката информационни системи, 

предназначени за управление на веригите за доставка в предприятия и фирми. 

Повечето от тях са насочени към конкретен потребител и за точно определени 

дейности с фиксирани в определени граници параметри.  

Съвременните ГИС се развиват динамично и осигуряват добри 

технологични средства и научни методи за приложение в логистиката. 

Основните производители на софтуер за ГИС в света поддържат 

равнопоставено картографски и аналитични функции, включително и модули 

за географски анализ, касаещи логистиката и управлението на 

разпределителни системи. Много от световните лидери в производството на 

такива продукти развиват успоредно с комерсиалните си продукти и 

общодостъпни приложения, модули, бази данни и услуги за потребителите. В 

последните години се наложиха уеб, онлайн и мобилните решения и 

приложенията с отворен код, в които разработчици и автори на данните са 

самите потребители. Това дава възможност на фирмите сами да програмират 

и да адаптират ГИС продуктите за свои цели, без да закупуват специално 

проектирани софтуерни приложения за логистични цели. 

В настоящото изследване е приложен технологичен подход за определяне 

на центъра на дистрибуторската мрежа чрез средствата на ГИС. Графичната 

база данни е изградена въз основа на съществуващи векторни данни за 

административното деление в България. Данните са въведени, обработени и 

интегрирани чрез софтуерa за ГИС MapInfо Professional. 
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2.1.3.  Обект на изследване  

Обект на изследването е системата от сертифицирани зелени къщи за 

гости в България, според публикуваните за тях атрибутни (таблични) данни на 

Държавен фонд "Земеделие" и Българската асоциация за алтернативен 

туризъм (БААТ) [5, 6]. 

 

3.     Резултати и обсъждане 

Огромно преимущество в съвременната информационна среда са 

глобалните ГИС платформи и бази данни, които позволяват на специалистите 

и обикновените потребители да получават пълноценна географска 

информация и данни в реално време, необходими в областта на логистиката и 

да ги прилагат в своята ежедневна дейност. Те осигуряват опции за попълване 

и актуализиране на използваните данни с последните изменения, които са 

важни за дистрибуторската мрежа.  

Добри примери в това направление са платформата Google и нейните 

компоненти Google Maps и Google Earth Pro, също така Open Street Map, Bing 

и др.. Тe подсигуряват потребителите с актуална географска информация и 

разновременни спътникови изображения с висока разделителна способност на 

глобално ниво, което също е от полза при проектирането и управлението на 

разпределителната мрежа и логистиката като цяло [1, 2, 7, 8]. 
Обща тенденция в развитието на информационните системи и ГИС е 

сближаването на интерфейса на софтуерните продукти и естественото 

изравняване на техните функционални възможности за натрупване, обработка, 

анализ и интерпретация на пространствени данни. Протича положителен 

процес на постигане на интегритет между различните продукти и форматите 

на данните, с които се оперира в тях.  

От друга страна все пак се запазва известна специализираност в 

приложенията на даден ГИС продукт за конкретна предметна област. Един от 

лидерите в софтуера за ГИС е ArcGIS. Освен базовия софтуер, използван в 

различни области, този пакет съдържа и специално развити модули и 

приложения в областта на логистиката (ArcLogistics Route; Network Analyst 

Extension; Territory Optimizer; ArcWeb Services; ArcPad Street Map; ArcIMS 

Tracking Server Extension; SequenceEngine; ArcIMS RouteServer; Modular 

Enterprise Logistics Solution). 

Модулите на ГИС са изключително полезни при управлението на веригите 

за доставки, които са важна част от икономиката на дадена страна, транспорта 

и доставката на стоки и услуги от доставчика до потребителя. Чрез средствата 

на ГИС се повишава сигурността в управлението на веригата за доставки и се 

осъществява процес на оптимизация. Този процес гарантира безопасното и 

своевременно доставяне на стоки или услуги, но често има рискове, които 

трябва да бъдат отчетени. Специалистите в снабдителната верига се справят с 

непредвидени инциденти и непрекъснато променяща се среда, като чрез 

работа в среда на ГИС се осигуряват възможности за мониторинг и корекции 
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в реално време. За да бъде веригата за доставки успешна, трябва да има 

интегриране между осведомеността за местоположението, проследяването в 

реално време и текущия анализ на рискове. ГИС помага всичко това да се 

направи възможно най-точно и бързо. 

За да бъде ефективно управлението на веригата за доставки е необходима 

пълна видимост на всички операции. Веригата за снабдяване включва 

множество производители и доставчици, което добавя сложност към реалната 

ситуация. Получаването на пълна оперативна видимост позволява 

съкращения, когато има много доставчици (потребители), както и 

проследяване на материалите по техния произход и успешно цялостно 

действие на веригата за доставка или снабдяване. 

Оценката на дистрибуторския център се определя по разположението на 

клиентите по отношение на дистрибуторите, които получават продукт от 

производителите. Дистрибуторският център може да обслужва максимално 

количество клиенти едновременно и навреме без пропуски в обслужваните 

зони, които покрива при оптимални параметри на моделиране.  

На фиг. 1 са показани клиентите извън часовите сервизни зони, като са 

причислени към съответния дистрибуторски център. Показани са линиите от 

центъра за разпределение до крайните точки и отдалечението им в километри, 

необходимо за достигане от центъра до клиента. 

 
Фиг. 1. Представяне на елементите на разпределителни системи  

Важен момент в логистичния процес е осигуряването на „видимост” в 

реално време. Необходимо е доставката да се маршрутизира спрямо 

дистрибуторския център (фиг. 2), за да се потвърди, че доставката се прави 

навреме. С помощта на ГИС и проследяване в реално време на статуса на 

доставката се улеснява работата по елиминиране на ефекта от непредвидени 

инцидентни нарушения на веригата. Такива инциденти се случват ежедневно. 

Времето, природните бедствия и злополуките са сред многото фактори, които 

могат да попречат на посрещането на очакванията на клиентите за навременна 

доставка. 
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Фиг. 2. Статус на доставката 

В днешното глобално общество са необходими правилни решения и 

управление в производството, транспорта и разпространението на стоки и 

услуги. За осигуряване на логистичните процеси и управлението на веригата 

за доставки се използват стратегии за смекчаване на риска в реално време и 

осигуряване на оперативна информираност чрез средствата на съвременните 

ИТ технологии и ГИС платформи с географска информация за определяне на 

местоположението на обектите. 

Изследването в конкретния случай е изградено върху технологичен 

подход за определяне на центъра на дистрибуторската мрежа чрез средствата 

на ГИС. Резултатите от разработката показват високия потенциал на ГИС за 

създаване, обработка и интегриране на специализирани данни в логистиката и 

прилагане на съвременни технологии в алтернативния туризъм.  

Графичната база данни за изследваната система от сертифицирани зелени 

къщи за гости в България, според публикуваните за тях атрибутни (таблични) 

данни на Държавен фонд "Земеделие" [6] и Българската асоциация за 

алтернативен туризъм (БААТ) [5], е изградена въз основа на съществуващи 

векторни данни за административното деление в България. Наличните 

графични и атрибутни данни са въведени и интегрирани чрез софтуера за ГИС 

MapInfо Pro 15.2 и в допълнение чрез QGIS, Google Maps, Google Earth Pro и 

други продукти като MS Excel, Adobe Acrobat, ABBY.  

Първичната графична база данни включва векторни данни за 

административните граници на територията на България на няколко нива - 

държавна граница, граници на райони, райони за развитие, области, общини, 

землища, населени места (като площни обекти) и местоположение на 

населените места (като обекти, локализирани в точки) с атрибутни данни, 

включващи наименования и кодове по националния класификатор ЕКАТТЕ и 

международни кодове по NUTS 1, 2 и 3 по изискванията за европейска 

статистика EUROSTAT. 
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В среда на ГИС MapInfo са 

създадени векторни слоеве с 

границите на областите и общините 

и точков слой с населените места, 

класифицирани като град или село 

(фиг.3). Графичните векторни данни 

и атрибутните данни за 

административните единици на 

страната са геокодирани и 

обединени в обща база данни на 

ГИС. В допълнение към нея е 

проектиран с нов точков слой с 

местоположението на зелените 

къщи с общи статистически данни, 

надградени със специални атрибутни данни, получени от Списъка на 

сертифицираните зелени къщи и къщи за гости, според БААТ.  

Данните за сертифицираните зелени къщи в България са организирани в 

релационна база данни. Табличната част от базата данни има подходящ ключ 

(Grad_selo = Suffics + " " + Name_bg) за връзка между таблицата с входните 

данни за зелените къщи и таблицата на местоположенията на населените 

места. Проверена е коректността на данните в списъка, като са открити 

несъответствия в имената на 2 области, както и записи без наименование на 

населеното място. Направено е разпределение на броя на зелените къщи по 

населени места (фиг. 4). За целите на изследването е избрана тежест, равна на 

броя зелени къщи, разположени в едно и също населено място. Съставени са 

тематични карти, показващи географското разположение на зелените къщи и 

разпределението им по населени места (фиг. 4).   

 
Фиг. 4. Тематична карта на разпределението на сертифицираните зелени къщи 

 
Фиг. 3. Изграждане на база данни на 

сертифицираните зелени къщи 
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За определяне на местоположението на центъра на дистрибуторската 

мрежа на зелени къщи от цифровия модел са извлечени координатите на 

точките, в които са локализирани туристическите обекти. Чрез модулите на 

ГИС MapInfo са въведени нови полета в таблицата на зелените къщи. В тях са 

записани извлечените координати (географска ширина - φ и географска 

дължина – λ) на местоположенията на зелените къщи. Координатите са в 

световна координатна система (WGS84; проекция UTM; зона 35N), отчетени в 

градусна мярка във формат десетични градуси (DD.DDDDDD). По формули 1 

и 2 (виж т. 2) чрез координатите на обектите се изчисляват координатите на 

центъра на тежестта, където φ ≡ X и λ ≡ Y. Крайните графични и атрибутни 

данни за зелените къщи са експортирани в различни потребителски формати 

SHP, KML, PDF, DBF и XLS, които са удобни за работа с външни бази данни 

и платформи. Резултатите са визуализирани в среда на ГИС (фиг. 5 и фиг. 6). 

 

 

Фиг. 5. 

Визуализиране на 

центъра на 

разпределение в 

MapInfo Pro 

 

Фиг. 6. 

Пространствено 

представяне на 

данните в Google 

Earth 

 

В процеса на изследване за територията, която трябва да бъде обслужена 

от дистрибуторската мрежа, са приложени различни картографски методи за 

географски анализ и изобразяване на данните, свързани със зелените къщи за 

гости. Чрез инструментите за пространствен анализ на ГИС MapInfo данните 

за обектите са обработени и е визуализирано местоположението на центъра на 

дистрибуторската мрежа. Представени са разпределението на обектите по 

области (фиг. 7) и комбинирано - по области и населени места (фиг. 8).  

Чрез специалния модул за GRID е получена растерна карта, подходяща за 

географския анализ на изследваната територия. Показани са разположението 

на обектите и разпределителния център на системата за доставки – фиг. 9. 
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Фиг. 7. Представяне на разпределителния цeнтър и данните по области 

 
Фиг. 8. Ранжиране и разпределение на обектите по населени места и области 

 
Фиг. 9. Географски анализ на данните за обектите и разпределителния цeнтър 

 

4. Изводи и препоръки 
Използването на ГИС и неговите приложения осигурява оптимални 

потребителски условия за изпълнение на географски анализ за целите на 

логистиката и управлението на разпределителните мрежи. В разработката са 

използвани и приложени иновативни решения чрез средствата ГИС за : 

 изграждане на специализирана база данни за целите на логистиката; 
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 точно координатно определяне на оптималното местоположение на 

разпределителния център на дистрибуторската мрежа; 

 анализ на пространственото разпределение на обектите в 

обслужваната територия; 

 допълване и разширяване на атрибутната база данни с нови актуални 

данни за обекти от областта на алтернативния туризъм; 

 поддържане на цифров слой с графични и атрибутни данни за 

сертифицираните зелени къщи за гости на територията на България. 

Създадената база данни на ГИС позволява да се подготвят динамични 

карти, илюстриращи местонахождението на производителите, клиентите и 

разпределителния център, необходими за логистичния процес. Резултатите от 

експерименталната работа потвърждават, че може да се постигне значително 

ускоряване и повишаване на степента на точност и оптимизиране при 

определянето на разпределителния център на дистрибуторската мрежа; 

оптимизиране на транспортното разстояние, времето за доставка и други 

параметри чрез използване на съвременните информационни технологии и 

чрез средствата на ГИС. Предложеният технологичен подход за приложение 

на ГИС осигурява отлични аналитични средства за целите на логистиката. 

Използваните възможности на ГИС за определяне на местоположението на 

разпределителния център за дадена територия на разпределение спестяват 

значителни разходи за скъпи експертни системи. Софтуерът за ГИС и 

мобилните ГИС приложения могат да бъдат инструмент за текущ контрол и 

решаване в реално време на конфликтни и непредвидени ситуации при 

осигуряване на логистичните процеси.  
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Abstract. The aim of the report is to generalize the expectations and attitudes of freshmen 

students at the University "Prof. Dr. Asen Zlatarov "- Burgas. The survey results show which 

are the most effective approaches for recruiting of students, thus implementing them in the 
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school year), the information from incoming and graduating students is collected and 

processed and the results are provided to the management body of the University. 
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1. Въведение 

Ядрото на „Японското управление” са груповите форми за творческо 

участие. Първа такава групова форма са т. нар. „Малки групи за 

усъвършенстване на дейността” (МГУД), известни в Япония под 

наименованието „шошудан кацудо” или „джишю канри ундо”. В световната 

литература се използват наименованията „кръжоци по качеството”, групи по 

контрол на качеството (ГКК) или просто „дейност на малките групи” (small 

group activities). 

Докладът включва резултатите от проведено проучване относно 

очакванията на студентите първокурсници (малка студентска група по 

усъвършенстване на дейността) в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 

Бургас, приети през 2016/17 учебна година. Проучването е извършено от екип 

преподаватели и студенти във всички основни звена на Университет „Проф. д-

р Асен Златаров” – Бургас.  

mailto:keremidchiev@abv.bg
mailto:nina_pb@abv.bg
mailto:767676@abv.bg
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Целта на доклада е обобщаване на очакванията и нагласите на студентите 

първокурсници в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. 

На „входа” проучваме мнението на студентите от къде са се информирали, 

за да кандидатстват при нас, какви са техните очаквания и т.н. По този начин 

анализираме какъв процент от разходите за кандидатстудентската кампания 

какъв процент от студентите първокурсници осигурява, т.е. разбираме кои са 

най-ефективните подходи за набиране на студенти и да използваме тях в 

своята бъдеща дейност. 

Актуалност на доклада 

Актуалността на доклада произтича и от действащите нормативни 

документи на национално и университетско ниво: 

 „Висшето училище осигурява качеството на образованието и 

научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав, която включва и 

проучване на студентското мнение най-малко веднъж на учебна година.”, 

Закон за висшето образование, чл. 6, ал. 3 [1]. 

 „Университетът въвежда система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав, както и проучване и 

отразяване на студентското мнение.”, Правилник за устройството и 

дейността на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас , чл. 2, [2]. 

  „Университетът осигурява качеството на образованието и 

научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на 

качеството на обучението и на академичния състав („Система за оценяване 

и поддържане на качеството на обучение”), която включва и проучване на 

студентското мнение в съответствие с чл. 6, ал. 4 от Закона за висшето 

образование” [1], Правилник за устройството и дейността на Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас , чл. 41 в [2]. 

 „Студентите имат право да изразяват свободно мниние относно 

качеството на учебния процес и административното обслужване”, 

Правилник за учебната дейност на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – 

Бургас , чл. 50 (1) [3]. 

 

2. Резултати от проведеното проучване 

Проведеното проучване относно очакванията на студентите 

първокурсници в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, приети 

през 2016/17 учебна година бе извършено използвайки „Въпросен лист 1 

Проучване на студентското мнение относно търсенето на образователния 

продукт на Русенския университет“ [4]. 

Проучването бе извършено от екип от преподаватели. Анкетирани бяха 88 

студенти от първи курс от всички образователно-квалификационни степени от 

всички основни звена на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, 

(които съставляват 10,67 % от приетите 825 първокурсници). 
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3.  Изводи и препоръки 

3.1. На въпроса „Откъде се информирахте за обучението, предлагано в 

Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас, преди да започнете 

Вашето следване?”, респондентите отговарят: от сайта на университета – 

37%, от приятели – 36%, от роднини – 22%, от рекламни материали на 

университета – 5%. 

Извод 1 - 95% от студентите са се информирали за възможността им да се 

обучават в Университета от сайта, от приятели и роднини. Само 5% са се 

информирали от рекламни материали на университета. 

Препоръка 1 - Необходимо е всички сътрудници на Университет Проф. д-

р „Асен Златаров“ - Бургас, да работим за подобряване на имиджа на 

Университета, тъй като повече от половината от кандидатстващите при нас 

студенти (58%) получават информация за Университета от приятели и 

роднини и затова не е без значение какъв имидж на Университета създаваме. 

2. На въпроса „От кои конкретни източници на рекламната кампания 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се информирахте за 

обучението, предлагано от Университета, преди започването на Вашето 

следване?” студентите дават следните отговори: от плакати – 22%, от банери 

на спирките на градския транспорт – 7%, от телевизионни предавания – 5%, от 

рекламни радио-съобщения – 4%, от билбордове – 2%, от нито едно от 

изброените - 60%. 

Извод 2 - Преобладаващата част от анкетираните (60%) посочват, че са се 

информирали за възможностите им за обучение в Университета от други 

информационни източници (от сайта, от приятели и роднини). От проведената 

рекламна кампания 22% от запитаните са се информирали от плакати, от 

банери на спирките на градския транспорт – 7% и от билбордове – 2%. Само 

9% посочват, че са получили информация от електронни медии (от 

телевизионни предавания – 5% и от рекламни радио-съобщения – 4%). Т.е. 

повече от три пъти по-голям ефект има рекламата направена чрез плакати, 

банери и билбордове, отколкото на реклама чрез електронните медии. 

Препоръка 2 - При следващи рекламни кампании да се залага повече на 

реклама направена чрез плакати, банери и билбордове, отколкото на реклама 

чрез електронните медии.  

3. Отговаряйки на въпроса „Кое от изброените допринесе за Вашето 

решение да започнете обучението си в Университет Проф. д-р „Асен 

Златаров“ - Бургас?”, получихме следните отговори: с това, че университетът 

предлага търсената от мен специалност – 45%, това, че университетът се 

намира в моя роден град – 26%, това, че университетът се намира в региона, в 

който живея – 22%, това, че университетът има добра репутация в национален 

мащаб – 6%, това, че университетът има добра репутация в международен 

мащаб – 1%. 

Извод 3 - Кандидат-студентите се ориентират да се обучават в Университет 

Проф. д-р „Асен Златаров“ – Бургас, защото Университетът предлага 
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търсената от тях специалност – 45%. Друг сериозен мотив за избор на нашия 

Университет е това, че Университетът се намира в родения град – 26% и това, 

че Университетът се намира в региона, в който живеят кандидат студентите – 

22%. 

Препоръка 3 - Тъй като кандидат-студентите се ориентират да се обучават 

в Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ – Бургас, защото Университетът 

предлага търсената от тях специалност, е необходимо да запазим, разширяваме 

и актуализираме предлаганите специалности. Трябва да фокусираме 

рекламната си кампания в Бургас и Югоизточния регион на страната, защото 

тук е нашия целеви пазар. 

4. На въпроса „С какво Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ - 

Бургас привлича интерес към предлагания образователен продукт?” 

отговорите са: с разнообразието от предлаганите специалности – 52%, с 

ориентацията на обучението към потребностите на пазара на труда – 20%, с 

качеството на предлаганото обучение – 18%, с възможностите за 

международна мобилност – 10%. 

Извод 4 - Отново се потвърждава мнението на кандидат-студентите, че 

Университетът ги привлича към предлагания образователен продукт с 

разнообразието от предлаганите специалности. Също с ориентацията на 

обучението към потребностите на пазара на труда, с качеството на 

предлаганото обучение и с възможностите за международна мобилност. 

Препоръка 4 - Да разширяваме и актуализираме предлаганите 

специалности, отговаряйки адекватно на потребностите на пазара, като 

внедряваме иновативни форми на обучение, повишаващи качеството на 

предлагания образователен продукт. 

5. Отговаряйки на въпроса „Ако трябва да посъветвате Ваш приятел или 

роднина къде да започне своето следване, бихте ли го насочили към 

Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас?”, студентите отговарят: 

да – 43%, по-скоро да – 22%, не мога да преценя – 29%, по-скоро не – 

6%. 

Извод 5 - 65% от новоприетите студенти посочват, че биха препоръчали 

свои близки да се обучават в Университета. Обяснимо е, че 29% не могат да 

преценят – те имат недостатъчни впечатления от едномесечното си 

пребиваване в Университета. 

Препоръка 5 - Необходимо е да полагаме систематични усилия, за да 

оправдаем доверието на тези млади хора. 

6. На въпроса „Ако в момента трябва да изберете висше училище, 

където да продължите образованието си в следваща степен, бихте ли 

избрали Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас?”, отговарите са: 

да – 44%, по-скоро да – 19%, не мога да преценя – 25%, по-скоро не – 7%. 

Извод 6 - Процентното съотношение на отговорите е приблизително като 

на предишния въпрос – 63% от запитаните отговарят положително, 25% не 

могат да преценят и 7% дават отрицателен отговор. 
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Препоръка 6 - И препоръката е същата – да направим всичко, което зависи 

от нас, за да вдъхновяваме и оправдаваме доверието на студентите. 

7. На въпроса „Като възпитаник на Университет Проф. д-р „Асен 

Златаров“ - Бургас, с кое от изброените бихте убедили Ваш потенциален 

работодател да Ви наеме на работа?” отговорите са: с цялостната 

подготовка, получена в университета – 58%, с развитието на моите персонални 

умения и способности – 27%, с натрупания международен опит – 7%, с 

получената практическа подготовка – 6%, с получената теоретична подготовка 

– 2%. 

Извод 7 - Първокурсниците се надяват да получат много добра подготовка 

и да развият своите персонални умения и способности 

Препоръка 7 - Необходимо е да поддържаме по-тесни контакти с 

потребителите на нашите кадри и практическата подготовка на студентите. 

8. Отговаряйки на въпроса „Ако трябва да представите Университет 

Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас пред Ваш 

колега/партньор/работодател, бихте ли изтъкнали като предимство 

неговото добро позициониране в национален мащаб?” респондентите 

споделят: да – 38%, по-скоро да – 33%, не мога да преценя – 20%, по-скоро не 

– 6%, не – 3%. 

Извод 8 - 71% от първокурсниците посочват, че биха изтъкнали като 

предимство доброто позициониране в национален мащаб на нашия 

Университет пред свой колега/партньор/работодател, 

Препоръка 8 - Необходимо е да използваме своето конкурентно 

предимство, че сме единственото висше училище в Югоизточна България и да 

работим за привличането на студенти от този регион на страната. 

9. На въпроса „Ако трябва да представите Университет Проф. д-р „Асен 

Златаров“ - Бургас пред Ваш колега/партньор/работодател, бихте ли 

изтъкнали като предимство неговото добра репутация в международен 

мащаб?” отговорите са: да – 37%, по-скоро да – 27%, не мога да преценя – 

22%, по-скоро не – 9%, не – 5%. 

Извод 9 - Първокурсниците (64%) биха посочили като предимство добрата 

репутация в международен мащаб на Университета пред Ваш 

колега/партньор/работодател. 

Препоръка 9 - Необходимо е да използваме съществуващите наши 

потенциални възможности и резерви в това отношение. 

10. Отговаряйки на въпроса „Ако трябва да представите Университет 

Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас пред Ваш 

колега/партньор/работодател, бихте ли изтъкнали като предимство 

подготовката и квалификацията, която осигурява за своите 

възпитаници?” студентите споделят: да – 47%, по-скоро да – 34%, не мога да 

преценя – 12%, по-скоро не – 5%, не – 2%. 
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Извод 10 - Първокурсниците (81%) вярват и биха изтъкнали като 

предимство подготовката и квалификацията, която осигурява за своите 

възпитаници Университета пред свой колега /партньор /работодател,  

Препоръка 10 - Необходимо е да се подобри практическата подготовка на 

студентите, което споделят в проучванията студентите от по-горните курсове. 

11. На въпроса „Ако трябва да представите Университет Проф. д-р 

„Асен Златаров“ - Бургас пред Ваш колега/партньор/работодател, бихте 

ли изтъкнали като предимство много добрата материална и 

информационна база, която предоставя на своите възпитаници? 

Отговорите са: да – 39%, по-скоро да – 23%, не мога да преценя – 15%, 

 по-скоро не – 15%, не 8%. 

Извод 11 - И на този въпрос първокурсниците отговарят положително 

(62%). 

Препоръка 11 - Независимо от позитивния отговор на анкетираните, 

материалната и информационната база на Университета се нуждае от 

подобрение. 

12. Отговаряйки на въпроса „Познавате ли хора, които ще 

кандидатстват в Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ - Бургас като 

първи избор?“ респондентите споделят: да – 37 %, по-скоро да – 11%,  не 

мога да преценя – 12%, по-скоро не – 11%, не – 29%. 

Извод 12 - Почти половината студенти (48%) дават положителен отговор. 

Препоръка 12 - С оглед на демографската криза е необходимо да 

активизираме дейността си в кандидатстудентската кампания, използвайки 

възможностите на първокурсниците. 

Обобщаващ извод - Проведеното проучване дава полезна информация за 

анализ. 

Обобщаваща препоръка - Необходимо е подобни проучвания на „входа” 

и на „изхода” на Университет Проф. д-р „Асен Златаров“ – Бургас да станат 

част от „работния стандарт” на Университета. 
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Abstract. The subject of this article is the study, measurement, modeling and 

assessment of the different characteristics of the population in modern cities. The 

object of research is human capital, seen as the most important resource for the 

formation and development of future smart cities. The article briefly follows the 

evolution of scientific views of the development of the human capital category. 

Based on the analysis we have proposed: 1. Model for the development of human 

capital; 2.Smart Cities Human Capital Index; 3. Ranking of the surveyed cities based 

on the Index used. 

Keywords: human capital, characteristics of the population, resource, smart city. 
 

1.  Въведение 

Категорията „човешки капитал“ е основополагаща и централна при 

разглеждането и изграждането на стратегии за умни градове. Тези високо-

интелигентни конгломерации са преди всичко съставени от индивиди  и 

нашето мнение е, че именно „човешкият капитал“ е най-важният им ресурс.  

Предметът на настоящата статия е изучаването, измерването, моделирането и 

оценката на различните аспекти и характеристики на населението в 

съвременните градове. От друга страна обект на проучване е човешкият 

капитал, съставните му елементи и измерители. 

Човешкият капитал е съвкупността от всички вродени и придобити 

умения и способности на човека, чрез които той, посредством своята трудова 

дейност реализира доходи, като задоволява своите материални и духовни 

потребности и повишава своето и общественото благосъстояние. 

„Умните“ градове, както напоследък е прието да се наричат, са тези 

обекти, които успешно са внедрили и прилагат иновации и съвременни 

технологии, за да предоставят по-добра среда за обитаване и живот на своите 

граждани [9]. 

mailto:mdraganov@tu-sofia.bg
mailto:miglenagp@abv.bg
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В днешно време всеки град твърди, че е „умен“ град или че се превръща 

в такъв – с големи инвестиции в съвременни информационни и компютърни 

технологии, целящи да привлекат бизнес интерес и да направят града 

конкурентен, но наистина умните градове ще са онези, които впрегнат 

съвременните технологии в създаването на нова градска публичност в 

подкрепа на социалния обмен [5]. 

В статията накратко се проследява еволюцията на научните възгледи и 

схващания за развитието на категорията човешки капитал. Посочват се някои 

от показателите характеризиращи човешкия капитал, на базата на които е 

извършен сравнителен анализ на състоянието му по статистически данни за 

някои световни градове. Въз основа на направения анализ са предложени: 

1. Модел за развитие на човешкия капитал; 

2. Индекс за измерване на човешкия капитал в градовете; 

3. Класация на изследваните градове въз основа на използвания Индекс. 

 

2. Еволюция на научните възгледи и схващания за човешкия капитал 

Човешкият капитал е един от най-актуалните и дискутирани проблеми на 

икономическата теория и практика. Неговото развитие датира още от 18-ти век 

и се свързва с творчеството и изследователската дейност на Адам Смит. 

Смит извежда за пръв път тезата за квалифицирания труд като по-

производителен и осигуряващ по-висока печалба. В тази връзка той прави 

извода, че инвестициите за формирането на по-квалифициран труд се 

възвръщат за сметка на нарастващата печалба и заплащането през активния 

трудов живот. 

През втората половина на 20-ти век въпросите за човешкия капитал са не 

само обект на теоретични изследователски дебати, а придобиват все повече 

политически и управленски характер [7]. 

Инвестициите в човешкия капитал разделяме на държавни, фирмени и 

индивидуални. Държавата инвестира в развитието на човешкия капитал, 

защото така се постига по-високо качество и производителност на труда, 

увеличена конкурентоспособност, икономически растеж и по-висок жизнен 

стандарт на населението. Предприятията също са заинтересовани от 

наемането, формирането и развитието на човешкия капитал, защото това е 

важно за качеството на произвежданите от тях стоки и услуги и тяхната 

конкурентоспособност. Отделният индивид и неговото семейство също 

инвестират в този вид капитал, като това зависи от тяхната ценностна система 

и възгледи за живота, както и от жизнения им стандарт [8]. 

За формирането и развитието на човешкия капитал важно значение имат 

и други социални и икономически системи като здравна система, системи за 

отдих и масов спорт, културната сфера и др. Изключително важна е ролята на 

семейната среда. Според някои научни възгледи за развитието на човешкия 

капитал първостепенно значение имат онези качества, които човек наследява 

по рождение, а други акцентират върху придобитите от самия човек качества 
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в процеса на неговото израстване. От казаното до тук правим извод, че 

съществува тясна връзка между наследените и придобити качества на човека 

при формирането и развитието на неговия човешки капитал.  

Съотношението между периода на формиране и периода на използване на 

човешкия капитал е 2:1, което го превръща в най-ценния капитал поради 

продължителния период на неговото формиране и по-краткия период за 

неговото използване. В съвременния свят се обръща все по-голямо внимание 

на човешкия капитал и неговото развитие, защото това е единственият вид 

капитал, в който е възможно да се инвестира за да се подобри неговото 

качество. Именно затова все повече успешни страни и градове инвестират в 

развитието и повишаването на квалификацията на населението си. Важно е да 

се отбележи, че желанието на личността да развива и усъвършенства своя 

човешкия капитал може да бъде провокирано, не само от желанието за 

реализиране на по-високи доходи, но и поради стремеж към задоволяване на 

други потребности като самоактуализация и самореализация. 

Проследявайки еволюцията на възгледите и схващанията за човешкия 

капитал може да се направи извод, че първоначално човешкият капитал е 

възприеман като трудов ресурс. Акцентът е поставян върху физическата 

страна за извършване на дейност, а днес централно място заема начина, по 

който е извършена дейността, качеството на процеса. В човека днес се 

оценяват неговият интелектуален капацитет и способности. Решаваща е не 

физическата му сила, а придобитите професионални знания и умения, 

владеене на езици, познания в сферата на информационните и 

комуникационни технологии и умения за работа с високи технологии.  

 

3. Измерители на човешкия капитал 

В икономическата литература, измерването на човешкия капитал се 

осъществява с помощта на три основни метода: разходeн метод, метод на 

доходите и метод на достигнатото образование. Оценяването по метода на 

достигнатото образование се извършва чрез индикатори като: равнище на 

грамотност, равнище на участие в образователната система и среден брой 

години на обучение. При метода на разходите се сумират направените разходи 

за производството на човешкия капитал от раждането на човека до 

достигането на възраст на пълно „производство“. Методът, базиран на 

доходите, определя наличния човешки капитал като сума от общите 

дисконтирани стойности на бъдещите доходи, които всички хора очакват да 

спечелят през целия си трудовоактивен живот. Методът е насочен напред във 

времето, защото се базира на възвръщаемостта от инвестициите в човешкия 

капитал. Мълиган и Сала-и-Мартин разработват метод, според който 

човешкият капитал се определя в дадена икономика за определена година като 

съотношение между средния трудов доход на едно заето лице и дохода на едно 

заето лице без образование [7]. 
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За създаването на възможно най-точен модел за развитие на човешкия 

капитал в един умен град е необходимо да има единни критерии за оценяване 

на този вид капитал, които биха помогнали и при разработване на стратегии за 

неговото усъвършенстване и сравнение с други градове по света. За това 

служат измерителите. 

На първо място това са брой и възраст на населението (жителите на 

града). От тях зависи икономическата активност на жителите, тяхната трудова 

заетост, желанието им да се усъвършенстват и да овладяват различни 

иновации. Следователно за предпочитане е да преобладават млади хора, както 

и такива в трудоспособна възраст. 

Друг важен измерител е образованието. Той включва: относителен дял на 

населението със средно и висше образование, относителен дял на жителите, 

владеещи един, два или повече чужди езика, относителен дял на жители със 

средно и над средно ниво на компютърна грамотност. Постигането на високи 

стойности на тези показатели е не само необходимо, но и задължително 

условие за развитие на човешкия капитал в умния град. 

Минималната работна заплата е индикатор, чрез който се оценява 

стандарта на живот, както и равнището на развитие на икономиката. 

Безработицата също е важен индикатор, като тук трябва да се отчете процентът 

на безработица в настоящия момент и при развитието на човешкия капитал в 

един умен град би следвало този процент да се снижи до минимални 

стойности. 

Други важни индикатори, свързващи човешкия капитал с 

инфраструктурата на умния град са достъпът на домакинствата до Интернет; 

скоростта на Интернет връзките;  брой компютри, лаптопи, смартфони на 

глава от населението; брой Start up в града и др. 

 

4. Анализ на данни за състоянието на човешкия капитал в някои световни 

и български градове 

В доклада се представя информация по различни измерители за 

състоянието на човешкия капитал в следните градове: Москва, Лондон, 

Париж, Пекин, Ню Йорк, Сингапур, Мелбърн, Барселона, София и Пловдив.За 

сравнение са използвани съответни данни за Копенхаген и Барселона, които 

през последните години се нареждат в челните места на класациите за 

„умните“ градове в Европа.   

Данните посочени в таблица 1 са събрани от националните статистически 

институти на съответните на градовете държави за 2016 г. Анализирайки 

информацията стигаме до извода, че за изграждането на един бъдещ умен град 

е препоръчително броят на жителите да бъде по-малък, защото те по-бързо 

биха привикнали с високотехнологичните условия на живот, по-лесно и бързо 

биха усвоили необходимите знания и умения за използване на различните 

технологии. 
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Прилагането на концепцията за умен град в по-малките градове ще 

покаже успешно ли функционира този модел на практика и ще може да бъде 

пример за развитие на по-големите градове. 

 

Таблица 1. Основни индикатори характеризиращи състоянието  

на човешкия капитал в някои световни градове за 2016 г.  

 

        
 
Измерители 
 

Брой 
жители 

Сред
на 

възра
ст 

(год.) 

Гъстота 
на 

населе
нието 

души/к
м2 

Грамотн
ост на 

населен
ието (%) 

Минима
лна 

работна 
заплата 

(€) 

Безраб
отица 

(%) 

Москва 16 170 000 38.3 4834 98 286,2 1,6 

Лондон 8 615 246 34 5490 99 1372,7 5,5 

Париж 12 500000 39.2 21000 99 1480  4.8 

Пекин 21 150 000 33,6 1289  90.9 245,7 4,1 

Ню Йорк 22 000 000 34 10 482 99  2234 6.1  

Сингапур 3 933 600 40 7 797 97     2710 2.2 

Мелбърн 4 529 500 29.4 4 088 96  2385 5,9 

Барселона 1 621 600 36 16 054 97,9 708 14.7 

София 1 319 804 38 1030 98,2 235,2  4.3 

Пловдив 504 707  40 3500 98 235,2 6,4 

Копенхаген  1 181 239 35.9 2593 99  2978,13 4,7 

Източник: [1, 2, 3, 4] 

 

Може да се заключи, че развитието на човешкия капитал в Копенхаген 

изпреварва почти по всички параметри другите градове в изследването, което 

ни позволява за целите на изследването да го използваме като еталон за умен 

град. 

 

5. Модел за развитие на човешкия капитал в умните градове 

„Умният“ град не трябва да бъде свързан единствено с наличието на 

инфраструктура за информация и комуникация, но той включва ролята на 



  

387 

 

човешкия капитал, социалната сфера (образование, култура и т.н.), както и 

сектора Околна среда като основен фактор за неговия растеж [9]. 

Човешкият капитал е един от най-важните фактори за изграждане на 

умния град и затова е важно да се инвестира в неговото развитие. Процесът на 

развитие на човешкия капитал е сложен и дълъг, който преминава през 

множество фази и етапи.  

 

Относителен 
дял на 

студентски Start 
up 

Наличие на 
технопаркове, 

бизнеспаркове и 
инкубатори 

Брой 
университети в 

населеното 
място 

Компютърна 
грамотност на 
населението 

Относителен 
дял на 

високотехнолог
ични фирми 

 
Предприемаческа 

актинтивност на 
населението 

 
Образование 

Езикова 
грамотност на 
населението 

Относителен 
дял на 

чуждестранните 
фирми 

  Професионални 
компетенции и 

квалификация на 
населението 

Брой на 
населението в 

града 

 
 
 

 
 
 

Относителен дял 
на безработни 

Гъстота на 
населението 

 
Демография 

 
Доходи 

Доходи от 
допълнителни 

дейности 

 
Средна възраст 

 
 

 
Раждаемост 

Равнище на 
минималните 

пенсии 

Минимална 
работна заплата 

 

Фигура 1. Модел за развитие на човешкия капитал в умните градове 

Водещите взаимовръзки в предложеният от нас модел за развитие на  

човешкия капитал са четирите му сектора на развитие посочени във фигура 1. 

По конкретно това са демографският профил, доходите, предприемаческата 

активност и качеството на образование на населението. За да се развива 

хармонично и устойчиво един умен град следва да се полагат планомерни 

усилия за възпроизводството на човешкия капитал в града с помощта на 

секторни политики. В противен случай ще се засилва текучеството на 

капитала, проявяващ се в засилена миграция на населението. Градовете с 

Човешки 

капитал 
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ниски показатели на равнище на човешки капитал се превръщат в донори за 

други такива с високи показатели. Повишаването на стойностите в само един 

сегмент от развитието на човешкия капитал не би довело до стабилизиране на 

ситуацията в населеното място с критични стойности на показателите. В 

нашето изследване за критични стойности приемаме показателите на 

човешкия капитал под средната стойност на показателите от представената 

извадка.  

 

6. Оценка на човешкия капитал в умните градове 

Въз основата на събраните резултати от националните статистики 

посочени в таблица 1 разработихме Индекс за оценка на човешкия капитал в 

умните градове (ИЧК). Той се получава по формулата: 

 

ИЧК = 01+ 02+ 03 + 04 +05 +06 

    

Таблица 2. Основни показатели за оценка на човешкия капитал 

№ Показатели  Тежест на показателя 

1 Брой жители с висше образование (Критерий 01) 1 - 20 

2 Средна възрастна населението (Критерий 02) 1 - 15 

3 Минимална работна заплата (Критерий 03) 1 - 20 

4 Безработица (Критерий 04) 1 - 15 

5 Скорост на Интернет връзките /Download Mbit/s 
(Критерий 05) 

1 - 10 

6 Относителен дял на предприемачите в 
населенoто място (Критерий 06) 

1 - 20 

  Max = 100 

 

Критерият „минимална работна заплата“ се нуждае от пояснение. В 

нашия случай приемаме стойността на минималната работна заплата в 

гр.Копенхаген за еталон равен на 100% и съответно тежестта на показателя за 

града е равен на 20, а отделните нива на минималните работни заплати в 

другите градове като процент от еталона в съотношение 1 към 20. 

Критерият „средна възраст на населението“ също се нуждае от 

коментар. Неговата тежест в изследването е със стойности от 1 до 15, като 

колкото е но-ниска средната възраст на населението в даден град, толкова 

показателят е с по-високи стойности и обратното. Същият подход се използва 

и при определяне на критерия „безработица“, неговата тежест в 
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изследването е от 1 до 15 и съответно, колкото е по-висок процентът  на 

безработица в даден град, толкова показателят, който го отразява в индекса е 

по-малък и обратното, колкото е по- малък процентът на безработица в даден 

град, толкова тежестта на показателя е с по-високи стойности в индекса. 

 
                               Таблица 3. Индекс за оценка на човешкия капитал в умните градове 

       
Измерители 

Брой 
жители 
с висше 
образо
вание  

Средн
а  

възра
ст 
на 

насел
ениет

о 
 
 

 

Миним
ална 

работн
а 

заплата   

 

Безра
ботиц

а  

 

Скорост 
на 

Интерн
ет 

връзкит
е 

 

Относ
ителе
н дял 

на 
предп
рием
ачите 

Индекс 
за оценка 

на 
човешкия 
капитал 

  
max = 100 

01 02 03 04 05 06 

Пекин  7,5 5  1,95 14,5 10 1 39,95 

Пловдив 9 4,5 1,89 14 10 1 40,39 

София 9,9 4,6 1,89 14,6 10 1,8 42,79 

Москва 11 4,6 2 14,8 9 2 43,4 

Барселона 9.9 4,7 4,8 12.9 9 4 45,3 

Мелбърн 10,4 5 16 14,1 3,2 4 52,4 

Лондон 11,5 5 9,8 14 10 4,1 54,4 

Париж 10,5 4,5 9,9 14,5 10 7 56,4 

Сингапур 9,9 4 18 14,8 8 3,9 58,6 

Ню Йорк 10,4 5 15 14 10 7 61,4 

Копенхаген     9,9 4.9 20 14,5 10 4,2 63,5 

Източник: [1, 2, 3, 4, 6] 

Информацията, която се вижда от таблица 3 може да се коментира по 

следния начин: градовете Пекин, Пловдив, София и Москва имат най-ниски 

стойности на ИЧК, което неминуемо ги отрежда в ранга на аутсайдери по 

качество на живот на населението. Тези градове са донори на иновативни 
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млади и висококвалифицирани специалисти. Съответно градовете Париж, 

Лондон, Сингапур, Мелбърн, Ню Йорк и Копенхаген имат сравнително високи 

стойности на ИЧК и се превръщат в градове потребители, притегателни 

центрове за висококвалифицирани специалисти от цял свят. ИЧК за Барселона 

се намира в близост до критичните стойности и може много бързо да понижи 

качеството на човешкия си капитал поради високите нива на безработица и 

ниските стойности на работната заплата в града. 

 

7. Заключение 

Изследването показа критичното състояние на човешкия капитал в 

българските градове и обяснява негативната тенденция на засилваща се 

миграция на млади специалисти от страната навън.Мерките, които се вземат 

от страна на общинските ни управи са неадекватни и тенденцията България да 

се превръща в донор на млади специалисти е трайна. Изходът от това 

състояние е единствен- разработване на стратегии за трансформиране на 

депресивните ни градове в умни, при условие естествено, че е налице желание 

да се подобри качеството на живота и съответно качеството и параметрите на 

човешкия ни капитал. Пътищата в тази посока са ясни и се характеризират с 

едновременно повишаване на качеството на висшето образование в страната, 

повишаване на равнището на заплащането на труда, намаляване на 

безработицата, стимулиране на раждаемостта, активизиране на 

предприемачеството сред студентите и привличане на млади специалисти от 

по-депресивни страни като Македония, Сърбия, Молдова и Украйна. 
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Abstract. The optimal development of the smart city as a tourist destination requires specific 

approaches and methods to explore the current and potential state of its resources. The subject 

of the article is the development of a methodology for assessing the capital generated by the 

expression of art, creativity and culture in the cities. On the other hand, the object is the 

cultural capital itself. For the purpose of the present methodology, tourism resources are 

limited and measured primarily to the anthropogenic cultural pamphlets, architecture and, in 

part, the cultural events that form the cultural capital of the smart city. 

Keywords:  culturial capital, culturial indicators, smart cities. 

 

1.   Въведение 

Дебатът за културата, за това дали тя или някои нейни съставляващи могат 

да се развиват като индустрия и съответно културните ресурси да се превръщат 

в капитал се коментира не само в европейски, но и в световен контекст. Тази 

позиция не е в конфликт с желанието ни творчеството и иновациите да стоят в 

основата на една бъдеща икономика на знанието, а изхожда от нея. Освен 

фокусирането на умните градове към човешките ресурси под формата на 

човешки капитал все повече от тях в последно време се вглеждат към 

изкуството, паметниците на културата и към събитията свързани с тях  [1]. 

Бъдещият подход в дефинирането и използването на културата, като ресурс и 

капитал в умните градове предполага появата на нови форми, стратегии и 

политики. Постигането на по-високо ниво на икономическа активност в 

градовете изисква създаването на условия за развитие на културни и творчески 

индустрии, съвременни форми на културно изразяване и качествено 

образование в областта на изкуствата. 

Все по устойчиво понятието култура в съвременния град се третира като 

синтез от: визуални събития; сценични събития; мултимедийни изкуства и 

събития; книги и места за четене; културното наследство; образование в 

сферата на културата; и актьорите свързани с целия този процес [12]. 

mailto:mdraganov@tu-sofia.bg
mailto:neziha.madjirova@abv.bg
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В последните години настъпва преориентация на урбанистичната 

политика, усилваща вътрешния конкурентен потенциал на териториите, т.е. 

култура разглеждана като вътрешен потенциал в пространствен контекст с 

локална и/или регионална специфика. Фокусирането върху характеристиките 

на мястото по отношение на културните ресурси и индивидуалните 

преимущества на градовете, селата и териториите, на основата на 

материалните и нематериални ценности и връзки ще бъде водещо в 

политиките за трансформирането и/или изграждането на умни територии. Този 

основен подход в пространственото развитие е отправна точка и при 

пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното 

културно наследство и е в пряка връзка с качеството на живот на обитателите 

на градове. Отчита се промененото отношение на големи маси от населението 

в цял свят към културните ценности и разширяване на пространствения обхват 

на културното наследство - от единичната ценност до ансамбъла с неговото 

обкръжение и цялостната градска среда, в която е ситуирана. От интериора на 

сградата и нейната конструкция до архитектурният ансамбъл на града, от 

културните коридори, маршрути до подводните или подземните 

археологически културни ценности [10]. 

Неминуемо e, че ще възникват второстепенни въпроси свързани със 

защитата, консервацията и реставрацията на културните ресурси по 

отношение на новите номади, разбирани като туристи, мигранти или 

терористи. Не бяха твърде отдавна събитията от Ню Йорк, Париж, Сарафово, 

Лондон, Палмира, Санкт Петербург и др. Основните насоки за работа с 

носителите на културата тук са в цялото времево и видово многообразие, 

свързани със съхраняване на техните уникални характеристики чрез 

интегрирана консервация и активно опазване, публична загриженост и 

реновация в най- широк смисъл, запазване и развиване на духа на мястото и на 

пространствената идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на 

икономическия растеж [9]. 

Дефинирането на пространствената концепция и на основните цели за 

развитие на културните ресурси и капитал би следвало да се извършва въз 

основа на единна държавна културна политика за опазване и представяне на 

културното многообразие в неговите мултикултурни измерения, насърчаване 

на националните културни индустрии и културното сътрудничество, 

засилване ролята на отделните региони и градове и стимулиране на 

трансгранични културни връзки. 

Ефективното развитие на умния град като туристическата дестинация 

изисква приложение на специфични подходи и методи за изследване на 

текущото и потенциално състояние на нейните ресурси. Предмет на статията 

е разработването на методика за оценка на капитала получен от проявленията 

на изкуството, творчеството и културата в градовете. От друга страна обект е 

самият културен капитал. За целите на настоящата методика туристическите 

ресурси, се ограничават и измерват предимно до антропогенните културни 
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паментиници, архитектурата и от части културните събития, които формират 

културният капитал на умния град. 

 

2.  Относно категорията културен капитал и целевите групи 

Пиер Бурдийо в социологичен аспект разграничава три вида капитал:  

• икономически − той непрестанно и пряко се преобръща в пари и се 

институционализира във формата на право на собственост; основа е 

на други- те видове капитал − всички те непрекъснато диалектически 

взаимно се превръщат един в друг (conversions, convertability), и това 

не бива да бъде пренебрегвано нито от икономизма, нито от 

семиологизма;  

• културен − основава се на понятието „хабитус”; в съдържателен, 

ценностен и емоционално-психичен план в значителна степен се 

припокрива с понятие- то за „символен капитал”; при определени 

условия той се превръща в иконо- мически; може да бъде 

институционализиран в привилегирован или ниско- стоящ социален 

статус, вкл. поради степента и вида на полученото образо- вание и 

съответни дипломи, които дават на хората легитимна квалификация; 

той е кондензирана и преобразена „социална енергия”;  

• социален (обществен) − образуван е от социалните връзки и взаимни 

отго- ворности, от доверието и отношенията на близост и взаимност; 

може да бъде институционализиран – чрез всякакъв вид обществени 

звания и титли, вкл. аристократични, чрез които се придобива 

обществена легитимност на статус и значимост; също се припокрива 

с понятието за „символен капитал”, доколкото той произтича от 

вградеността сред „мрежата на близки хора и отношения (nesba), 

поддържани чрез дълга и ангажиментите на честта – това са лични 

права и задължения, трупани от поколение на поколение, които могат 

да бъдат мобилизирани в изключителни обстоятелства”[8]. 

В действителност културата може да бъде изобразена чрез два 

концентрични кръга: - вътрешният кръг, който представлява културното ядро, 

т.е. по-традиционните или базовите елементи на културата, разбирана като 

това, което хората правят или произвеждат като култура; - външният кръг 

представлява начина на живот или стила на живот на населението на дадено 

място. Вътрешният кръг представя главните елементи на културния туризъм, 

които могат да бъдат разделени на две части, тоест туризъм на художественото 

наследство (културни блага, свързани с изделия от миналото) и туризъм на 

изкуствата (свързан със съвременното културно производство като 

представянето на визуалните изкуства, съвременната архитектура, 

литературата и др.). Външният кръг представя вторичните елементи на 

културния туризъм, които могат да бъдат разпределени на две категории: 



  

394 

 

стилът на живот (елементи като вярванията, кухнята, традициите, фолклора и 

др.) и секторът на креативността (мода, дизайн, уеб и графичен дизайн, кино, 

медии и забавления и др.). В много страни двата кръга клонят към събиране, 

за да формират едно единно културно предлагане, в което двата аспекта се 

допълват взаимно. На базата на предложената по-горе дефиниция съществуват 

подкатегории на културния туризъм, които са в състояние да допринесат за 

определянето на тенденциите и характеристиките на най-значимите пазарни 

сегменти въз основа на мотивациите и на поведението, както и на 

упражняваните туристически дейности: - туризъм на наследството; - туризъм 

на изкуството; - творчески (креативен) туризъм; - градски културен туризъм; - 

селски културен туризъм; - местен културен туризъм; - съвременен културен 

туризъм.  

Профилът на европейския културен турист: предимно жени на възраст 

между 39 и 59 г., с висок социално-икономически статус, висока степен на 

образованост и заетост, с високи доходи, подходящо наличие на свободно 

време и често работещи в културния сектор. Търсенето на европейски 

културен туризъм се характеризира със следните ключови аспекти: • по-къси 

ваканции; • желание да изхарчиш добре парите си; • качествени туристически 

продукти и услуги; • богат и автентичен опит от ваканцията; • безопасни, чисти 

и зелени дестинации; • евтин транспорт до и във вътрешността на 

дестинацията; • възможност за използване на Интернет за търсене на 

информация за дестинацията и културните продукти, които представляват 

интерес [10]. 

 

3.   Измерители и оценка на културния капитал 

Културата е онази съставка от макрообкръжението, която прави градовете 

вълнуващи и интересни места за живеене и туризъм. Тъй като градовете 

продължават да растат, те трябва да го направят по устойчиви начини и да 

поддържат високо качество на живота - дори и с многочислено население. 

Измерването на културния капитал е труден и сложен процес, но за 

създаването на възможно най-точен модел за неговото развитие  в един умен 

град е необходимо да има единни измерители за неговото оценяване, които 

биха помогнали и при разработване на стратегии за неговото 

усъвършенстване. За измерването на културния капитал ще използваме 

наличните културни центрове и ресурси, необходими за развитието на един 

град. Като измерител на културния капитал можем да посочим брой театри, 

кина,  музеи,  библиотеки, концертни зали, художествени галерии и др. 
Тези ресурси са важни за това, че в един глобализиран свят културното 

многообразие придобива ново и важно значение като потенциален, значим 

фактор в стратегиите за икономически растеж на даден град и затова е 

препоръчително да има налице пъстра палитра от такива културни центрове и 

мероприятия. Един умен град  винаги трябва да цели да бъде дом на изкуството 
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и културата, защото това са местата, където артисти, актьори и музиканти 

намират своята публика.  

Друг много важен измерител за определяне на културния капитал са 

туристите, освен културните центрове които посочихме по-горе, можем да 

добавим и развлекателните места, които те могат да посетят – ресторанти, 

барове и не на последно място наличните хотели, в които те могат да отседнат. 

През по-голямата част на XX век, туризмът и културата са били разглеждани 

като отделни аспекти на дестинациите. Културните ресурси били част от 

историческото наследство на регионите, които са свързани с образованието на 

местното население и са основа за местни и национални идентичности. 

Туризмът, от друга страна, до голяма степен се разглежда като дейност за 

отдих. Това постепенно се променя, като ролята на културата в привличането 

на туристите става по-очевидна. Взаимоотношението между култура и 

туризъм може да бъде разгледано двупосочно, като се извадят ползите за всяка 

една от страните. 

Ползи за туризма от взаимодействието с културата: 

 Подобряване на основния продукт. 

 Подобряване на образа на дестинацията. 

 Увеличение на потреблението и продължителността на престоя. 

 Повишаване на удовлетвореността на туристите от продукта. 

 Стимулиране на повторното посещение. 

 Стимулиране на местното и регионалното търсене. 

 Откриване на нови пазарни сегменти. 

 Ползи за културата от взаимодействието с туризма: 

 Реализация на допълнителен източник на доходи. 

 Разширяване на пазара и нов сегмент от посетители. 

 Развитие на професионалното управление на културните ресурси. 

 Осъществяване на по-добър контрол върху използването на 

културните ресурси. 

 Осъществяване на по-добър културен образ сред местното 

население [2]. 

Съществуват и много други фактори, които могат да допринесат за 

измерването на културния капитал: броят на посетителите не всички тези 

културни центрове, броят на различните събития, фестивали и празници, 

културни мероприятия, конкурси и др. 

 

4. Анализ на факторите характеризиращи културния капитал в някои 

световни градове 

В статията се представя информация по различни измерители за 

състоянието на културния  капитал в следните градове: Москва, Лондон, 

Париж, Ню Йорк, Сингапур, Амстердам, Лос Анджелис, Токио ,София и 
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Пловдив. За сравнение  избираме  Париж, който води в повечето избрани 

измерители на културния капитал, които сме посочили.  Културните ресурси 

безспорно са едни от най-силните страни на града. Налице са политики за 

подкрепа на развитието на културните и творческите индустрии от дълго 

време и държавните служители са специално натоварени с насърчаването на 

културата на национално и местно ниво. Потенциалът е огромен. Градът се 

гордее с добро качество на живот и е блестящ пример за това как да се 

използват културните ресурси с цел привличане на туристи. 

 
Таблица 1. Основни индикатори характеризиращи състоянието  

на културния капитал в някои световни градове 

       

Измерители 
Бро

й 

теа

три 

Бро

й 

кин

а 

Бро

й 

муз

еи 

Брой 

публ

ични 

библ

иоте

ки 

Брой 

голе

ми 

конц

ертн

и 

зали 

 Брой 

худо

жест

вени 

галер

ии 

Брой 

хоте

ли  

Брой 

рестор

анти 

Брой 

баро

ве 

Брой 

туристи на 

година  

градове 

Москва 182 112 365 507 4 65 3 079 3 159 581 17 500 000 

Лондон 241 108 215 383 10 857 4 079 24 360 2 694 19 880 000 

Париж 490 302 313 1 100 10 1,046 4 457 38 393 3 263 18 030 000 

Ню Йорк 640 117 142 220 15 721 4 196 23 520 2 657 12 750 000 

Сингапур 14 30 61 27 4 258 1 214 1 390 660 12 110 400 

Амстердам 57 39 144 82 5 182 3 565 1 337 1 516 8 000 000 

Лос 
Анджелис 

330 133 231 240 6 434 1 174 36 571 3 248 6 500 000 

Токио 230 82 47 377 15 688 1 122 149141 
28 

543 
11 700 000 

София 40 23 27 251 3 165 529 305 75 1 010 000 

Пловдив 7 9 14 253 2 56 191 225 33 800 000 

Източник: [3, 4, 5, 6, 7, 13] 

 

Анализирайки данните посочени в таблица 1 стигаме до извода, че за 

изграждането от нулата или трансформирането на даден ммегаполис в бъдещ 

умен град е препоръчително броят на всички тези културни измерители да 

бъде по-висок, защото те по-бързо биха увеличили броя на туристите в даден 

град. Туристите играят важна роля в модела за развитие на културния капитал, 

защото културният туризъм е един от най-големите и печеливши сектори, 

заради своята уникалност и история. Културно-историческите 

забележителности, фолклорът и традициите са тези елементи, които привличат 

туристите, а и в същото време допринасят за развитието на културния капитал 

в дадените страни. Именно по този начин се спомага и за разрастването на 

икономиката на града. 
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Фиг. 1.  Брой туристи на година в избраните градове 

 

От фигура 1 виждаме, че по брой туристи на водещо място в извадката е 

Лондон, веднага след него се нарежда Париж.  

5. Оценка на човешкия капитал в умните градове 

Въз основата на събраните резултати от националните статистики 

посочени в таблица 1 разработихме Индекс за оценка н културния капитал в 

умните градове (ИКК). Той се получава по формулата: 

ИКК = 01+ 02+ 03 + 04 +05 +06+07+08+09+10 
 

Таблица 2. Основни характеристики и показатели за оценка  

на избраните културни ресурси и обекти 

№ Критерии Тежест на 
индикатора 

1 Брой театри (Критерий 01) 5 

2 Брой кина (Критерий 02) 5 

3 Брой музеи (Критерий 03) 10 

4 Брой публични библиотеки (Критерий 04) 5 

5 Брой концертни зали (Критерий 05) 10 

6 Брой художествени галерии (Критерий 06) 5 

7 Брой ресторанти (Критерий 07) 10 

8 Брой барове (Критерий 08) 5 

9 Брой хотели (Критерий 09) 20 

10 Посещения от туристи за година (Критерий 10) 25 

 Общо 100 

17,500
19,880

18,030

12,750
12,110

8,000 6,500

11,700

1,010 0,800

Брой туристи на година

20 млн.
15 млн.
10 млн.
5 млн.
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На база информация от таблица 1 и въз основа на експертна оценка на 

ранговете от таблица 2 за всеки индикатор на всеки град се присъжда съотвена 

стойност на всеки критерий [11]. 
Таблица 3.  Индекс за оценка на културния капитал в градовете 

       

Измерители 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Индекс за 

оценка на 

КК 

max 100 градове 

Париж 4 5 10 5 9 5 20 9 4 24 95 

Лондон 4 3 9 3 9 5 19 8 3 25 88 

Ню Йорк 4 3 8 2 10 3 19 8 3 16 76 

Токио 4 2 4 3 10 4 12 10 5 17 71 

Москва 3 3 10 4 4 1 16 5 2 22 70 

Лос Анджелис 3 4 8 2 8 3 14 9 3 9 63 

Амстердам 3 2 7 2 7 2 17 3 3 10 56 

Сингапур 2 2 5 1 4 2 15 3 2 16 52 

София 2 2 3 2 3 2 7 2 1 4 28 

Пловдив 2 2 3 2 2 1 4 1 1 4 22 

   Източник: [3, 4, 5, 6, 7, 13] 

Информацията, която се вижда от таблица 3 може да се коментира по 

следния начин: градовете Париж и Лондон имат най-високи стойности на 

ИКК, следват ги градовете Ню Йорк, Токио, Москва Лос Анжелис, Амстердам 

и Сингапур. Съответно градовете София и Пловдив имат най-ниски стойности 

на ИКК, което неминуемо ги отрежда в ранга на аутсайдери в културната 

индустрия по оборот на културните ресурси. Интересен е ИКК на г. Сингапур, 

който се намира на граница между градовете отличници и аутсайдери. 

 

6.     Заключение 

Изследването показа критично състояние на културните ресурси и 

съответно неконкурентоспособността на културния капитал в българските 

градове. Изоставането на българските градове се дължи основно на ниския 

туристически поток към нашите градове, малкият брой антропотенни 

културни туристически обекти и недостатъчния брой културни събития през 

календарната година. Конкуренти стойности на индикаторите имаме само по 

отношение на броят на публичните библиотеки, във всички други стойности 

на индикаторите изоставането ни е значително спрямо градовете лидери- 

Париж и Лондон. Основният извод от изследването е, че културата в 

съвременния, умен град следва да се възприема като специфична индустрия, а 

оборотът на културните ресурси е в пряка зависимост от имиджа на 

съответното населено място и разпознаваемоста му от потенциалните туристи 

като културен бранд. 
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Abstract The aim of this paper is to describe and analyze the necessity, the subject and 

specifics of an ethics of intellectual technologies according to it's cyber ecological perspective. 

For this purpose the exhibition includes on the one hand a description and comment on the 

changes and transformations that befall traditional categories like "literacy", "knowledge", 

"moral choice ", "autonomy of will" and others, describing the human as a moral, social, 

knowing and spiritual creature. On the other hand to articulate the emergence and use of new 

categories such as "intellectual technologies", "economy of knowledge", "digital generation", 

"human resources" and others that reveal the transformations of those human qualities under 

the influence of new technologies.  

Keywords: intellectual technologies, computer literacy, digital society, economy of 

knowledge, сybersecurity. 

 

1. Въведение 

Както в миналото, така и днес, трудно бихме могли да научим и кажем 

нещо важно и истинно за човека като морално същество и етиката като 

нормативно-ценностен дискурс, ако не вземем под внимание ролята и 

влиянието върху човешкия живот и концепциите ни за добро живеене и добро 

общество на означаваните като интелектуални технологии. Става дума за 

технологиите, които подпомагат човешкия ум и памет, като увеличават 

техните възможности и капацитет за търсене и класифициране на 

информация, за правене на сложни изчисления и измервания, формулиране на 

идеи или споделяне на знания. В наше време владеенето на такива технологии 

се свързва с т.нар. компютърна, респ. информационна грамотност и включва 

умения за ползване на дигитална техника и устройства, изискващи познания 

от областта на информационните науки и компютърни технологии (ИКТ). 

Нарастващата роля и значение на тези умения в съвременното образование и 

научно познание са показателни за промените не само в тези сфери, но и за 

промени в разбирането за самата грамотност и образованост, които в късната 

античност и европейското средновековиео се означавали с думата 

mailto:silvia_mineva@abv.bg
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«humanitas». В ония времена думата се употребявала с две основни значения. 

В единия случай тя била синоним на гръцката „филантропия” и означавала 

съдействие и благоволение към всички без разлика. Според второто си 

значение „humanitas” е това, на което гърците казвали „възпитание“, а 

римляните – образование и обучение в науките и изкуствата. Затова най-

хуманни, заявява късноримският писател А. Гелий, са онези, които имат най-

голям вътрешен стремеж и влечение да ги овладеят, тъй като „грижата за 

изучаването им не е дадена на никое друго живо същество освен на човека, 

затова тя е наречена humanitas, човещина” [1].  

Трудно е да се приеме, че съвременното понятие за грамотността като 

компютърна и информационна се вписва в някое от тези определения на 

„humanitas” като белези и условия на човечността. Трудността идва от 

различното разбиране, което предполага тази грамотност, което подсказва 

повече близост до понятието за цивилизацията като превъзходна степен на 

общественото развитие и за „цивилизоваността” като стандарт за измерването 

му, отколкото със схващането за хуманността като филантропия, възпитание 

или любознателност: „Понятието за цивилизация – четем в „Сблъсъкът на 

цивилизациите” на С. Хънтигтън - предлага стандарт, чрез който да се 

преценяват обществата, и през XIX в. европейците влагат огромна 

интелектуална, дипломатическа и политическа енергия да изработят 

критериите за оценка доколко неевропейските общества са достатъчно 

„цивилизовани“, за да бъдат приети в доминираната от Европа международна 

система” [2]. 

 

2. Компютърна грамотност, дигитални поколения и цифрово 

неравенство 

Предложеното от Хънтигтъм описание на цивилизацията с главна буква и 

в единствено число, респ. европейската, е особено подходящо за да се разбере 

как «компютърна/информационна грамотност» се вписва в представите за 

приобщеност и принадлежност към цивилизацията като историческа 

тоталност, т.е. културна общност. Приобщеността от това гледище предполага 

способността да издигнеш грамотността си до нивото, необходимо за 

осъществяване на вида комуникация и поведение, налагани като официален  

стандарт на общността от страна на властта в нея. Всичко под това ниво  или 

извън него може да се тълкува като «нецивилизованост», т.е. нещо лошо. 

Затова липсата на изискуемата по този начин грамотност  може да се схваща 

като невежество, варварство, недостатък, който трябва да се преодолява и то 

непрекъснато от всеки, ако иска да е „в крак с цивилизацията”. В контекста на 

компютърната/информационна грамотност това означава в крак с тоталната 

технизация, доминираща в онази част от света, която претендира да е най-

цивилизована, защото е най-технизирана във всяко отношение: от бита до 

медицината и спорта(вече се говори за електронни спортове). Темпът на тази 

технизация изпълва патоса на съвременната интерпретация на идеята, че човек 
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се учи, докато е жив, издигната от ЕС в ранг на политическа стратегия и 

програма, известна като „Учене през целия живот” и фокусирана върху 

пазарната конкурентноспособност като «крайният резултат на съвременната 

информационна грамотност” [3]. Налагането на тази грамотност като 

задължителна и основна за съвременния, респ. европейския човек, води и до 

днешната представа за образования, че не е „този, който притежава знанията 

(научната информация), а този, който знае къде да намери необходимата му 

информация, как да я сортира, осмисли, оцени и използва” [4]. Но тези 

културологични основания на официално прокламираната и насърчавана днес 

всеобхватна компютризация и цифровизация на всичко, вършено от човека, са 

по-скоро имплицитни в сравнение с чисто прагматичните мотиви като 

„подобряване на конкурентоспособността” на индивидите, организациите и 

фирмите чрез повишаване на ефективността и производителността на труда. 

Става дума за използването на технологиите като подобряващи резултатите 

по тези показатели, така че да се пестят време, средства и усилия, в т.ч. и 

интелектуални, във всички сфери на производството, търговията, 

разпространението и потреблението на стоки и услуги. В резултат масовото и 

постоянно използване на ИКТ става определящо човешкото всекидневие и 

неговия ритъм. Нещо повече, вече има поколения, израснали с тези 

технологии и наречени дигитални, защото от ранна възраст разполагат с 

достъп до цифрови устройства, училищно обучение в компютърни умения и 

информационни технологии, а интернет е постоянна част от живота им, която 

придобива все по-голям относителен дял в него [5]. Тези поколения са по-

добре запознати и по-умели в боравенето с новите технологии от 

мнозинството възрастни и свои учители, което води до дисбаланси като този, 

че когато родителят няма достатъчно познания и умения да си служи с 

технологиите, той не разполага с критерий за приемливост на разнообразните 

им употреби и няма как да подозира възможни рискове и проблеми, които 

носят те за неговото дете. Описаният дисбаланс е само един от различните, 

непознати по-рано проблеми, съпътстващи появата на дигиталните поколения. 

Сред тези проблеми се нарежда и нов вид патология, провокирана от 

пристрастяването към живота с цифрови устройства в мрежа. В рамките на 

тази патология попадат състояния като „тревожност без компютъра”, 

нетохолизъм и „дигитален хероин”, описващи зависимост, подобна на 

хазартната и наркотичната. Рискът от такава зависимост, предупреждават 

специалисти, е по-голям, тъй като опасността не е така очевидна и известна, 

както при другите форми на пристрастяване [6]. Редом с проблемите, 

съпътстващи новата генерационна диференциация, съвременната 

технологична парадигма се оказва източник и на появата на нов вид социално 

неравенство: цифровото. Ползването на новите технологии, в частност на 

интернет, става неразделна част от човешкото всекидневие там, където се 

наблюдава най-високи доходи и жизнен стандарт на хората, и обратно –

употребата им намалява толкова повече, колкото по-ниски са доходите и 

http://nypost.com/2016/08/27/its-digital-heroin-how-screens-turn-kids-into-psychotic-junkies/
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стандартът на живот [7]. Преодоляването на новото неравенство става повод 

за изработването и приемането на стратегии, програми и документи от страна 

на регионални и световни организации като ЕС, Юнеско и ООН [8]. На 

практика както технологичните иновации, така и всички политически 

инициативи за осигуряване на повече възможности за ползване на интернет и 

предимствата на информационното общество, са ориентирани към едно и 

също: разпространението и достъпността на мрежовите компютърни 

технологии с цел създаване на универсално глобално пространство на всичко 

човешко - политика, икономика, наука, образование, изкуство, дори спорт. 

Очакваните резултати от тези инициативи и свързаните с тях технологии 

сочат, че цифровото неравенство се схваща все повече като неравенство в 

достъпа до Интернет и въпросите за него са предимно въпроси за Интернет с 

нарастваща вероятност да станат само за Интернет, така че под знака на 

мрежата преминава и обсъждането на фундаментални ценности и принципи 

на човешкото общежитие като свободата и справедливостта. Те се съизмерват 

вече с достъпността и ползването на възможностите за бизнес, потребление и 

общуване в мрежата. В този контекст, да си свободен и равнопоставен 

означава да си колкото може повече ползващ Интернет-технологии за колкото 

може повече „неща”, както предлага платформата „Интернет на нещата” 
(Internet of Things) и в крайна сметка, за „всичко”, когато хората също ще 

станат „част” от мрежата редом с вещите, машините и данните, както обещава 

платформата „Интернет за всичко”(Internet of Everything). 

  

3. Икономика на знанието, постмодерна научност и перформативност 

Информационните потоци днес кръжат денонощно по цял свят 

благодарение на създаденото чрез ИКТ единно информационно и 

комуникационно пространство, известно още като киберпространство или 

„виртуална реалност”. Това пространство става символ и източник на 

определенията за съвременното общество като глобално, постиндустриално, 

посткапиталистическо, информационно, постмодерно, както и на проектите за 

неговото бъдеще и развитие, основани на „икономиката на знанието”. Като 

най-влиятелен от тези проекти се откроява предложеният от американския 

теоретик на мениджмънта П. Дракър. Своята визия за обществото  той полага 

върху разбирането, че икономическата еволюция на човешката цивилизация 

ни води „от земеделие към познание” (from agriculture to knwnowliche) [10]. 

Към същата еволюция принадлежи и превръщането на знанието в 

производствен фактор, информационна стока и непосредствен източник на 

печалба благодарение на компютризацията и разпространението на интернет, 

осигуряващи дистанционното управление на производствени процеси и 

съединяването на интелектуалния труд с цифрови устройства. От това гледище 

информацията и знанието са стратегически ресурси, съпоставими и 

равностойни на природните и материалните като собствеността, земята, 

работната сила. Доколкото взимането на решения винаги става на основата на 
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информация, новите технологии се оказват съвършеният инструмент за 

впрягането и на просвещенския проект за обществения прогрес, основан на 

науката, и защитавания от неговата философия либерално-демократичен 

обществен модел в услуга на икономическия растеж като императив на 

оцеляването в света на всеобщата конкуренция, наричана днес 

„глобализация”. Тази конкуренция, по думите на френския философ Л. Фери, 

няма друга цел освен самата себе си, след като развиваната в името на 

икономическия подем техника превръща човешкото овладяване на света в 

автоматичен, сляп процес и води до промяна на самата идея за прогрес на 

обществата, като я свежда до „механичния резултат на свободната 

конкуренция между различните им съставки” [9]. Същата конкуренция налага 

издигането във върховен на идеала на плеонаксията - копнежа за все повече 

материален комфорт, доходи, сетивни удоволствия, обществено признание, 

кариерен успех, печалба. Копнежът по тези блага става магическият ключ към 

райските порти на постмодерния консумеризъм, обгрижван усърдно от 

маркетинга и рекламата. От него черпи вдъхновение и „мъдростта” на 

специализираната и технизирана съвременна наука, която „учи”, че парите не 

носят щастие, но намаляват тъгата [11]. Тази наука не открива нищо повече и 

различно за човешкото щастие от онова, което още Аристотел установил в 

своята „Никомахова етика” като източник на човешкото щастие преди повече 

от две хилядолетия, без да разполага със съвременните научни методи за 

обработка на метаданни, а именно, че близостта и приятелството правят хората 

щастливи. За разлика от Аристотел обаче съвременната наука, принудена да 

оправдава собствената си ефективност, се опитва да насърчава стремежа към 

по-високи доходи като начин за намаляване на тъгата и стреса, съпътстващи 

състезанието за повече ефективност, конкурентоспособност и печалба. Извън 

тази наука остава смисълът или по-точно безсмислието на благосъстояние като 

самоцел - да става толкова повече, колкото по-неравномерно е неговото 

разпределяне от „невидимата ръка” на пазара, така че за едни недохранването 

да е все по-голям проблем, докато за други все по-голям да е прехранването. 

Методите и резултатите на тази съвременна наука, дават повод на Фр. Лиотар 

да заговори за постмодерната ситуация на знанието като доминирана от 

тоталната информатизация, която налага превръщането му в количества 

информация за целите на машинната му обработка [12]. Според Лиотар, 

технологиите са от решаващо значение за разбиране формата на научното 

знание, която то добива в резултат от възприемането на принципа за 

оптимална ефикасност: максимален изход (получени информации или 

изменения) при минимален вход (инвестиция, разход на енергия за 

получаването им). Френският философ нарича това „перформативност“ и 

смята, че в настоящето тя е доминираща научна езикова игра, защото именно 

научните открития изискват доказателство, което струва пари. Така науката се 

свързва с икономиката и се комерсиализира чрез превръщането в норма на 

скъпоструващите изследвания. За да получат финансова помощ, 
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изследванията трябва да оправдаят своето дългосрочно значение с помощта на 

езиковата игра на перформативността. Когато перформативността доминира 

науката, истината и справедливостта стават резултат на най-добре 

финансираното изследване (най-добре финансирано, следователно най-

убедително). Като засили технологията, човек укрепва реалността, и съответно 

на това се надстройват нечии шансове да бъде справедлив и да се окаже прав. 

 

4. Киберсигурността – между «научното» управление и войната  

Но засилвайки технологията, увеличаваме опосредстването на всяко наше 

отношение, а с това и дистанцията между себе си и света, както и помежду ни, 

или казано на философски език – между ноуменалния и феноменалния свят. 

Дистанцирането се стимулира допълнително от настаняването между двата 

свята на растящ брой различни посредници. Сред тях редом с техническите 

средства застават и обществените фактори като институции, организации и 

медии, за които ИКТ са съвършеният инструмент за налагане, поддържане и 

разширяване на посредническата им роля. Не закъсняват и моралните ефекти 

на посредничеството. Те включват хетерономията и безсилието, съпътстващи 

неизбежно всяка изолация от пряк досег с действителността и повишената 

податливост към всяко въздействие, което може да предложи репрезентации, 

предпазващи ни от пряка конфронтация със света извън нас в полза на 

комфортното пребиваване в "аз-света" на избиращите между различните 

варианти, изобретявани и предлагани от различните посредници, но не и от 

нас самите. Така изглежда съвременната технократична версия на Кантовата 

метафизика на нравите, пречупена през възможностите и перспективите на 

прекрасния нов свят на киберпространството. От това гледище Кантовият 

нравствен идеал се оказва възможен и постижим днес като морален свят без 

морални същества, доколкото в технологичното общество всички човешки 

нужди, желания и действия се редуцират до метод, а самия човек – до нищо 

повече от едно техническо животно, което се нуждае от техниката, не за да 

живее, а живее, за да ползва техника и да действа според технологични норми 

за растеж и печалба. Редукцията се насърчава допълнително от налагането на 

ИКТ като универсален стандарт и режим на действие, осигуряващ ефективен 

механизъм за контрол, наблюдение и насочване отвън на човешките мисли, 

действия и чувства, както и нови възможности за експлоатация на различни 

ресурси и на първо място на човешки труд. Тези нови възможности превръщат 

технократския прагматизъм в истинска звезда на пазарния хоризонт. Той 

настъпва, мобилизирайки своите мениджърски армии от инспектори, 

администратори, координатори, експерти и консултанти, ангажирани с 

подбор, обучение, наблюдение, измерване и контрол на това, което хората 

искат, могат и правят. Всички те са ангажирани с дизайнерската работа, която 

предполага формулировката „човешки ресурси”, т.е. как трябва да изглеждат 

различните човешки умения, способности и качества като функция, от която: 

„управляващите очакват „значителна добавена стойност, т.е. да бъде 
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изключително в служба на конкурентоспособността” [14]. Казано в стила на 

М. Фуко, става дума за „принцип и метод за рационализиране упражняването 

на управлението – рационализиране, което се подчинява, и в това е неговата 

специфика, на вътрешното правило за максимална икономия” [14].  

В контекста на информационното общество и неговата икономика на 

знанието това означава как да постигаме максимална бързина, ефективност и 

бързо осребряване с печалба от експлоатацията на човешките ресурси при 

минимални разходи за тяхното възпроизводство, развитие и усъвършенстване. 

Същото рационализиране под формата на научно управление не подминава и 

нестопанския сектор, като под неговата власт попада всеки ангажиран с 

интелектуални и творчески дейности човек– от лекаря, учителя и 

университетския професор до писателя, поета и художника. Спрямо тях, както 

и всички останали хора на наемния труд, превъплъщението на изпълняващият 

технически и организационни функции в мениджър встъпва в ролята на 

контрольор и надзирател на начина, по който тези хора прилагат своите 

способности, знания и умения, независимо че ефектите от дейността им не 

подлежат на пряк отчет подобно на добива на пшеница или царевица и са 

отложени далеч във времето.Описаната от Лиотар ситуация на знанието води 

до два типични за нашето време и взаимно свързани проблема, артикулирани 

от френския философ в „Постмодерната ситуация. Изложение за състоянието 

на съвременното знание”. Единият засяга непосредствено световното 

съперничество за власт, което в бъдеще, прогнозира Лиотар, ще се изразява 

във война не за територии, а за контрол над информациите. От това гледище 

превъзходството в световен мащаб ще се полага на този, който успее да 

подобри или усвои нови информационни технологии по-бързо от останалите 

и да установи монопол върху технологиите за обработка на циркулиращите в 

глобалните мрежи сигнали, данни, сведения. Днес най-ожесточената форма на 

това съревнование е кибернетичната война (Cyber War). Известна още като 

„виртуален конфликт”, тя е един от видовете атаки и посегателства, 

извършвани в киберпространството редом с киберпрестъпността и 

кибертероризма. Тяхната поява и последици за индивидите, различните 

организации и държавни институции налагат да се заговори за „уязвимостта” 

на кибернетичното пространство като високо рискова среда, киберсигурността 

да се признае за особено проблематична (Cybersecurity) и налагаща постоянна, 

професионална грижа на различни специалисти като етични хакери и експерти 

по национална, регионална и международна сигурност. Вторият значим 

проблем, очертан от Лиотар, се отнася до кибернетичната версия на 

обществото в частта й, предвиждаща функциите по регулиране и 

възпроизвеждане да се автоматизират така, че вземането на правилни решения 

да става по силата на предварително зададени програми(алгоритми. Това 

поставя на дневен ред въпроса, как да се гарантира, че зададените при 

програмирането цели, които произтичат от предписателни и оценъчни 

изказвания, ще са винаги най-добрите за дадена система?  

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/cybercrime
https://www.checkmarx.com/2016/05/04/cyber-terrorism-real-threat-2/
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 Въпросът за целесъобразността на кибернетичния обществен модел, в 

който знанието функционира като информационна стока и интелектуален 

капитал, е особено актуален днес, във времето на тотална глобализация на 

всичко – от трудови пазари и финансови институции до международна 

престъпност и терористични организации. Така поставен,  въпросът е ключов 

не само за теоретичните проекти на обществото, но и за създаването на 

национални, регионални и международни политически стратегии, форуми и 

документи. Този друг интерес към темата „цифрово общество” има за 

източник възможностите на новите технологии да бъдат основен фактор на 

световната политика и икономика благодарение на своята глобална технико-

икономическа експанзия, станала възможна с появата и развитието на 

Интернет като световна комуникационна мрежа и главна движеща сила на 

икономическата глобализация и технологичния прогрес. 

 

5. Заключение 

Днес многобройни и множащи се технологии са впрегнати в услуга на 

стремежа към максимална независимост на човека от обстоятелствата в света 

и собствената му природа чрез постоянно, прогресивно минимизиране на 

непосредствения контакт на ноуменалния с феноменалния свят с тенденция 

към пълното му елиминиране. Заедно с това обаче намалява и човешкият опит 

като опит в света и за света. Благодарение на съвременните технологии за 

размиване на границите и глобално смесване на различни, 

структуроопределящи човешкия живот редове виртуалната реалност на 

киберпространството започва постепенно да измества и все повече да замества 

мястото на феноменалния свят в този живот като свят на „естествените”, 

нецифровизовани вещи, състояния, опит, заменяйки ги с техните дигитални 

версии - виртуални имитации и симулации. Това ни изправя пред следващи, 

трудни въпроси: ако всички редове се редуцират до един единствен – 

цифровия, не ще ли отпадне тогава необходимостта от морал и от самия 

човешки разум, след окончателното трансформиране на феноменално-

интелигибилната човешка реалност във виртуална, екстраполирайки всичко 

човешко вън от човека в мрежовия, хоризонтален режим на цифровото 

пространство и изкуствения интелект така, че хората вече да не зависят не само 

от други редове, спрямо които единият ред да се различава от другия и 

определя като необходим, но и от самите себе си? Как трябва да оценяваме в 

тази перспектива съвременната технологична експлозия - като технически 

прогрес, който е същевременно морален и социален прогрес и на човека? Или 

по-скоро сме свидетели и участници на поредния напредък на техниката, който 

върви ръка за ръка с нарастваща и толкова по-продължителна „криза” на 

човешкото, колкото повече и необратимо се размиват и смесват границите 

между природа и култура, изкуствено и естествено, човешко и нечовешко, 

действителност и възможност, истинно и неистинно, невиртуално и 

виртуално? Донесе ли със себе си „интернет обществото” „нови ценности на 
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нови” скрижали, ако използваме известния израз на Фр. Ницще, или е по-скоро 

нов етап на „реварваризация”, както определя Хосе Ортега и Гасет прекалената 

трескавост, съпровождаща една епоха, която потапя човека в природата, 

превръща го в животно, тоест в дивак, с помощта на много отчуждения – от 

природата, от себе си, от другия [15]? 

Тези и подобни на тях въпроси подсказват за необходимостта на една 

интелектуална етика, която да бъде призована в помощ на помрачената 

човешка телеология, до която води перспективата на цифровото общество и 

неговата „икономика на знанието”, доколкото „интелектуалността” на всяко 

изобретение, по думите на американският публицист и писател Н. Кар, 

произтича от предположения за това как работи или трябва да работи нашият 

ум и се съизмерва, в крайна сметка, с ефекта му върху нас: 

„Интелектуалната етика е посланието, което средата или друг инструмент 

предава в съзнанието и културата на своите потребители” [16]. 

Към настоящия момент посланието на новите технологии и тяхната 

етика се състои в признанието, че днес прекрасният нов киберсвят създава 

възможност за превръщането на човека в интернавт - цифровизираният 

космополит, гражданинът на глобалната информационна мрежа, на 

обществото на интернет-потребителите. Като първият в историята гражданин 

на свят извън света, който за разлика от класическите си предшественици от 

други епохи, съвременният интернавт обитава единствено по рода си 

„пространство” – виртуалната реалност на киберпространството. Това 

пространство е навсякъде и никъде, винаги и никога и затова е атопичен, 

аисторичен и глобален континуум, доколкото глобалност може да има само 

там, където няма нито място, нито време в класическия физически смисъл, 

нито история в традиционния културно-политически смисъл и където 

пространство, време, общество и човек, са възможни като нищо повече и друго 

освен метафори. Тяхната метафоричност е неизбежна в контекста на 

съвременните технологии, разполагащи с еднакъв потенциал за подпомагане 

както на сътрудничеството и приятелството между хората, улесняване на 

деловия им живот и повишаване комфорта на всекидневния им бит, така и за 

конфликти и създаване на нови форми на отколешни обществени и 

психологически проблеми на индивидите и обществата като агресия, насилие, 

престъпност, социално неравенство, икономически и психологически 

зависимости, отчуждение, дехуманизация, релативизация на морални и 

социални ценности и принципи. Техният спектър става толкова по-широк и 

пъстър, колкото повече хората, обществата, организациите, институциите 

разчитат на това пространство и компютрите за преследване на своите 

различни  цели и интереси. С оглед на тази ситуация, перифразирайки 

известната максима на Хераклит, че не можем да влезем два пъти в една и 

съща река, в заключение може да се каже, че не можем да влезем два пъти в 

един и същ информационен поток, не само защото потокът се мени и е 

различен във всеки един момент, но и защото потапящият се в него никога не 



  

410 

 

може да е един и същ, принуден постоянно да се приспособява към 

„течението” волно или неволно.  
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Abstract. This paper is aiming to problematize emotional dimensions of justice. The text 

provides an answer to two main questions, i.e. why feeling of justice/injustice became so 

essential today in public life and in organizations, and what is the role of cultural anthropology 

of moral behavior in the exploration of that feeling? Conceptualization of social anger is a 

starting point in this study. Proposed analysis is based on reflection of classical and 

contemporary ethical, cultural-anthropological texts, аs well as the new field of affects studies. 

The meaning of three constructs, i.e. emotional culture, organizational justice, and belief in a 

fair world is clarified. Their application in human resource management and organizational 

ethics is shown. Some suggestions for future research are proposed, including ideas on feeling 

of justice in academic organizations and their improved management. 

Keywords: feeling of justice, cultural differences in feeling of justice, emotional culture, 

organizational fairness, belief in a fair world, feeling of justice and motivation relationship. 

 

1. Увод: цели и социален контекст 

Да се коментира усещането за справедливост в свeта на “тръмбокалипсис 

сега” (ако си припомним филма „Апокалипсис сега“) и на фона на клокочещи 

вулкани от популизъм и ирационалност, не е лека задача. Усещането за 

несправедливост днес е преди всичко социално и политически изразявано, 

масово и гражданско. Но отвъд злободневността има понятия и научни 

дискусии, бегло присъстващи в доминирания от политика и от медии социален 

контекст. 

Предмет на доклада е усещането за справедливост в неговите 

мениджърски проекции. Целта е да очертае периметър от понятия, в който 

да се проектира справедливостта като чувство, емоция, афект, усещане. Тя се 

постига чрез въвеждане на конструкти като емоционална култура и 

организационна справедливост. Изяснявайки подхода, нека отбележа, че е 

предложен етически анализ, а той не се свежда само до категориален преглед 

или предписания относно казуси, подпомагани с препоръки и съвети. Освен 

морален мониторинг, етическият анализ е вникване в поведения и промени в 

mailto:dasotirova@yahoo.com
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тях чрез въпроса как в нов контекст едни хора морално започват да осъждат 

други хора? 

Има потребност да се изведат „мениджърските проекции“ на всяка 

хуманитарна рефлексия. Мисленето на управляващи общности е 

технологично, финансово, политическо, „тук и сега“ ориентирано. Но 

мениджърите управляват хора – фокусът върху човешкото не бива да се 

размива, колкото виртуален да става животът ни. Ролята на емоционалния 

фактор не е била толкова ключова, както в днешно време. В началото на 21 век 

заговориха за „страстна политика“ (политика със страст) и подобна 

прогноза получава практическите си потвърждения [1]. На последно място, 

конкретно в български контекст е голямо натрупването на травматични 

усещания от преходи. Те се тиражират във виртуалното пространство и 

създават емоционална атмосфера на чувствителност към несправедливостта. 

Върху подобен фон се проектира характерният масов стил на работа и 

организационното ежедневие. Изследователската рамка за „пакетиране“ на 

всички подобни социално-психологически състояния е етическата рефлексия. 

 

2. Усещането за справедливост в културната антропология на 

моралното поведение 

Нека се вгледаме в различни парадигми на хуманитаристиката. Първо, 

усещането за справедливост е аспект на социалните афекти. Те са част от нова 

област, наречена изследване на афектите (аffect studies)[2]. Интересен е 

повратът в психолого-културологичното познание, при който се срещнат 

различни научни направления като социология, хуманитаристика, 

неврология. Като че ли е в ход преодоляване на все още доминиращата 

европоцентрична просветителска вяра, че мисълта, a не чувствата са 

съдържанието на интелигентността! Изучаването на афектите и появата на 

модели за емоционална, креативна, социална, културна, множествена 

интелигентности след 80-те години на 20 в. налагат «редакция» в употребата 

на думите афект, емоция и чувство. Преформулирането е свързано с 

осмисляне на тези състояния извън разпространените до тогава предимно 

фройдистски трактовки или тиражираните в общото образование 

бихевиористски обяснения. Идеята за афект, родила се в европейската рамка 

на «пси»-дисциплините (психология, психиатрия, психоанализа), звучи по 

нов начин. Появяват се приложни области - икономика на афектите, 

мениджмънт на емоциите, културна политика на чувствата.  

Второ, безспорно нова перспектива се задава с въпроса: дали и доколко 

афектите се поддават на адекватен превод между културите? По 

отношение на справедливостта се питаме дали буквално и смислово на всички 

езици разбираме fairness и justice, казано на езика на международната наука? 

Въпросът е реторичен и с очевиден отрицателен отговор. Думите справедливо, 

равнопоставено, правдиво, правилно имат своеобразен културен превод. (Да 
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си припомним «културата на правдата» на руски, осмисляна още от Н. 

Бердяев). В тази комплексна проблематика за културното своеобразие на 

усещанията за справедливо-несправедливо е лесно да се стигне до 

генерализиране в говоренето за социални емоции. Изследователят в новата 

област - културна антропология на моралното поведение - М. Ламбек 

пише, че понякога се произвеждат “паркетни твърдения за гнева като емоция“, 

но е далеч по-трудно да се предложат теоретични интерпретации на моралните 

и социални емоции [3]. Културните различия имат и други измерения, 

актуални в контекста на «деглобализация». Някои изследователи въвеждат 

конструкта афектно гражданство и нация [4], чрез които обясняват колко 

дълго индивидите пребивават в афектирани състояния в различните култури; 

с каква лекота или тегоба те сменят социални роли и навлизат успешно в нови; 

доколко в една култура се прави разлика между частни и публични 

емоционални състояния? В такъв контекст е появата и на термина емоционална 

култура. 

На трето място, стои въпросът за избор между социално-философските 

интерпретации. От една страна, усещането за справедливост е част от т.нар. 

аксиологически чувства. Критерият за изпитване на подобни емоции са 

субективното възприемане на нещо за правомерно-неправомерно, оправдано-

неоправдано, разбираемо-неразбираемо, легитимно-нелегитимно, „на мене – 

на тях“ и др. Това обяснение е близко до веберовия модел за рационалност 

и типове социално действие. Субстантивната (неформалната) 

рационалност, неточно наричана често и ценностна, се отнася до 

рационалното действие, което възниква, водено от ценностен критерий (идващ 

от миналото, настоящето или потенциално видян в бъдещето), от представа за 

крайна ценност. Дали усещането за справедливост е добавка, „частен случай“ 

на тази субстантивна рационалност – това е въпрос, изискващ самостоятелно 

дебатиране. Друга перспектива предлага (oтново от Вебер) с тезата си за 

четирите идеални типа социални действия: инструментални, т.е. рационални 

икономически; ценностни, при които целите са приемани като даден морален 

императив, каквато е протестантската трудова етика; афективни дейстивия, 

ръководени от емоциите; традиционни, водени от навиците [5]. Къде е мястото 

на усещанията за справедливост в тази перпектива? Да отговорим, че те са от 

смесен тип, съчетаващ елементи на афективните и на традиционните 

действия, би бил лесен отговор. Макар и не-грешен, той няма да обясни новите 

форми на масово социално реагиране, случващо се пред очите ни.  

В социално-конструктивистски аспект справедливостта като цяло се 

разглежда като институционализиране на нормата: невинността или 

виновността е възприемана като нормалност и „ненормалност“ в едно 

общество. Показателно е, че в Румъния в последните години се появяват 

интересни проекти и публикации на философи, социолози и юристи в това 

направление [6]. Усещането за несправедливост е в унисон с възприятието в 
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културата на нормалност и патологичност, на виновност и невиновност 

(невинността). 

 

3. Три понятия за справедливост и явлението социален гняв 

Във философските трактовки са били доминиращи рационалистичните 

интерпретации на справедливостта. Това често обърква три понятия:  

1. Справедливостта като общ принцип, според който индивидът трябва да 

получи онова, което желае и иска (принципът на желанията или 

справедливостта на децата и на здравия разум, на която много изкушени 

философи възразяват, особено – в т.нар. континентална философска 

традиция, за разлика от англосаксонската); 

Правната (законова справедливост), въздавана от законодателството и 

съответните институции и експерти; Справедливост и социална 

справедливост не са едно и също. В нашата културна среда е по-естествено 

да ги отъждествяваме: когато казваме справедливост, неволно я подменяме със 

„социална справедливост“. В моралната философия също често има подмяна 

на горните три понятия: общо разбиране за справедливост, правната и 

социалната справедливост.  

2. Анализирайки усещането за справедливост, следва да си припомним 

немногобройните, 

3. Социалната справедливост, която не съвпада с индивидуалните 

справедливости и е възприемано общо основание в дадено общество. 

но прозорливи теории, изтъкващи ролята на емоционалното: 

 Постановката на Смит още от средата на 18 в. За чувство на симпатия 

като общо морално чувство, имащо важно място, наред с полезността, в 

трактовката му за „богатството на народите“ [7]. 

 мнението на Шопенхауер за състраданието и съпреживяването като 

голямата тайна на етиката – състояния, правещи възможно етическото 

[8]. 

 тезата на Хабермас за т.нар. безсмислена любезност при съединяване на 

индивидите чрез диалог като елемент от комуникативното действие [9]. 

Особена роля за дългото преобладаване на рационалистическите 

трактовки на справедливостта във философията изиграва голямата (и 

заслужена) популярност на фундаменталния труд на Джон Ролс „Теория на 

справедливостта“, публикуван през 1971г. [10]. В контекста на анализирания 

проблем е интересно да се изтъкне следното: когато Ролс обяснява как 

индивидите развиват добродетелта справедливост, той се позовава на 

психолога Ж. Пиаже и на схващането му за човешката афектива природа, 

така свързана с моралното развитие на индивидите. Както за 

рационалистическата философия, така и за психологията единствено 
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контекстуализирането е „отвореният“ път, по който се допускат афектите в 

зоната на аргументите на разума. 

След 80-те г. обаче невронауките установяват, че ролята на емоциите е 

много по-фундаментална. Например, при търсене на изход от морална дилема, 

изискваща избор между "по-справедливо" и "по-ефективно" решение, у хората 

се активират участъци в мозъка, свързани не с рационално-логическата 

дейност, а с емоциите. Тези и други резултати потвърждават, че критерият за 

справедливо се основава на емоциите в по-голяма степен, отколкото на 

разума. Авторите на изследвания, водещи до този извод в невронауката, 

разглеждат резултатите си като тежък аргумент в полза на философите -

"моралните сантименталисти". Решаването на дилеми е свързано с 

емоциите, при това емоционалната оценка на "ефективност", "справедливост" 

и "обща полза" на дадено действие се осъществява в различни части на мозъка. 

При вземането на решение става претегляне на баланса на емоциите, 

аналогично на съдебен процес [11]. 

В последните десетилетия се обособиха изследвания за ново понятие в 

палитрата от термини за емоционалните аспекти на несправедливостта – гняв 

и социален гняв. Разбира се, хуманитаристи и най-вече психолози отдавна 

изследват явлението. Според обобщени фройдистски тълкувания гневът 

циркулира в сложна диалектика на интроекция и проекция, преноси и 

контрапреноси. Без да се задълбаваме в тази посока, нека посочим, че 

преувеличаването в социалните усещания са лесно обясними от такава 

перспектива. Сърдитостта и недоволството (anger на английски) може да се 

разглеждат като частен случай на усещането за несправедливост. Социалните 

усещания за гняв днес са голямо предизвикателство. Сега има сърдити 

всякакви хора, ако перифразираме метафората за „сърдитите млади хора“ 

отпреди няколко десетилетия. Състоянието има свои особености: гневът е 

насочен към някого. Той може да бъде групов, но и да се персонализира. 

Свързан е с желание за признание: гневните хора се оглеждат, за да ги 

забележат. Моралната рамка на гнева е ясно очертана, свързана е със 

самоуважението и накърнеността на собственото достойнство. То се гради на 

саморазбиране за „правилното“ ти място в света, а не посочването му от 

някой друг. Освен волята за признание, втората линия в тази морална рамка е 

свързана с овластяването. Така се преминава от въпроса за управляване на 

гнева като частен, единичен случай към проблема за управление на 

емоциите. Усещането за несправедливост е и за безправие. Уви, тази дума не 

е употребима само за робства или в правни сюжети. И тук, според работи в 

направлението морална икономика (Е. Tомпсън и др), въздействието на 

доминиращите идеологии в дадено общество е важно [12]. Спрямо 

българската действителност възниква въпросът: коя е тя (доминиращата 

идеология) сега у нас: след като доста внезапно и с обща радост обществото 

прие отказа от либерализма, то смесицата от патриотизъм, евразизъм, 

социализъм и консерватизъм са размити върху идейната карта у нас днес. 
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В контекста на причиняването на усещане за несправедливост им едно общо 

звено между тях: страх и омраза. 

 

4. Организационна справедливост, емоционална култура и „вяра в 

справедлив свят“ 

Науките за управлението на хора в организации подбират и разработват 

свой концептуален инструментариум за хармонизиране на усещането за 

несправедливост. Ли и Кропанзано [13] въвеждат конструкта климат на 

справедливост в организацията. Той се определя от нивото и спецификата на 

екипна работа; уеднаквяването на критериите за справедливо-несправедливо 

се постига в развитието на отношенията в дадения екипа. С по-широк обхват 

и с по-разнообразни възможности за използване в мениджърската и 

консултантската практика е организационна справедливост. Това e типично 

понятие-конструкт, имащо няколко измерения. В последните десетина години 

се оформя цяло направление в научната и консултантска книжнина, 

анализиращо организационната справедливост. То е част от индустриалната 

психология и организационното поведение като научни дисциплини. 

Изследователите отделят следните четири компонента (видове): 

разпределяща, процедурна, междуличностностна и информационна 

организационна справедливост. В редица проучвания се изтъква, че при 

всеки от тези компоненти е важно да се отрази присъствието на емоции в 

оценката на справедливостта на дадено развитие на проблем или на спорна 

ситуация в организацията, както и поведенческите нагласи при реагиране на 

участниците и на наблюдателите в съответния случай [14]. Каква е и как се 

възприема организационната справедливост са два въпроса, чиито отговор 

влияе на ключови характеристики на организационния живот. Сред тях са две 

най-важни въздействия - върху мотивацията и удовлетвореността от 

работата [15]. Възприятията на обща, на дистрибутивна, процедурна и 

интерактивна справедливост са свързани с други важни страни на работата 

като производителност, гражданство поведение и нагласи към труда. 

Как служителите формулират оценките си за справедливост? Защо го 

правят? Какво точно оценяват като несправедливо: възнаграждение, оценка за 

принос и признание, статус на професия и труд, лош и неудовлетворяващ 

социален контекст, сравняване с други колеги, организации, професии, 

браншове бизнес, политическа и пазарна конюнктура, региони, държави...? 

Всяка от конкретизациите по горните въпроси би следвало да се проучи и 

преформулира за конкретна организация с нейните отдели и служители. Така 

се аргументира доста общата теза, че усещането за справедливост е културно 

повлияно.  

Сложната амалгама от културни въздействия може да се разкрие и чрез 

друг нов конструкт, идващ от изследвания на организационната култура и 

интеркултурния мениджмънт - емоционална култура. В националните и дори 

в регионалните култури са формирани различни норми за емоционален 
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изказ и израз. Тези разлики започват специално да се изследват през 70-те 

години – първите резултатите са на психолога П.Екман [16]. Не е случайно, че 

П. Екман и сътрудниците му са консултанти (по кризисен емоционален 

мениджмънт!) в организации с висок риск и въздействие: от авиоиндустрията 

(Lufthansa) до шоу бизнеса и киноиндуатрията (Pixar, Disney) [17]. 

Проучванията показват, че културите са различни по доминиращи 

очаквания за регулиране и нормално изразяване на емоциите, в т.ч. – и на 

допустимите емоции на работното място. Подобни разлики са част от 

характерна емоционална култура, както и от господстващата организационна 

култура, ако може да се отдели такъв доминиращ тип - специално за 

българските организации е установена по-голяма уеднаквеност на 

организационните култури при различни сектори и форми на собственост.  

Емоционалната култура е свързана и с друго диференциране, използвано 

в етнопсихологията и интеркултурните комуникации - различието между 

т.нар. намръщени и усмихващи се култури. Липсата на усмивка и 

нормалността на намръщеното лице не винаги е знак за отрицателно 

отношение към другия. „Не ти се усмихвам, защото те харесвам“ е точна 

констатация в едно от изследванията на Д. Купър по проблема за 

емоционалната култура [18]. Някои култури са по-изразено институционално 

ориентирани, те имат строги норми за регулиране на емоциите в 

организациите си. Така служителите могат да изпълняват институционалните 

си роли и в обществото да действат институционалните правила, докато други 

култури са в по-голяма степен импулсивно-ориентирани – там се цени по-

високо нерегламентираното изразяване на емоциите, спонтанността в 

организациите. Разделянето на институционална и импулсивна ориентация 

в емоционалната експресия е предложено от С. Гордън като аспект на т.нар. 

социология на емоциите [19]. Според него пример за култура със силни 

институционално-ориентирани емоции са Съединените щати. При ярко 

изразената американска норма да се показват позитивните нагласи и да се 

присъства положително в ситуацията се крият отрицателните нагласи и 

емоции. "Услуга с усмивка" е станало безвъпросно клише и призив в тази 

култура. Тя изисква прикриване на отрицателни емоционални състояния в 

целия им спектър. "Обслужване с усмивка" е норма, възприета днес глобално. 

Като пример на противоположна емоционална култура често се посочва 

Франция - страна с по-импулсивно ориентирани емоции, с висока културна 

допустимост на публично манифестиране на негативни състояния и реакции. 

Тази разлика в емоционалните култури се проявява, изследва и „менажира“ в 

случаи на развитие на стандарти за добро обслужване на глобални хотелски 

вериги, ресторанти и др. под.[20]. Подобна специфика има връзка и с други 

белези на френската култура – характерното водене на диалог, липсата на 

пуризъм в публичната оценка на нравите, особеностите на лаицизма др. 

прояви, излизащи извън очертанията на темата тук. В социологията на 

емоциите се установява следното: хората от култури, склонни да използват 
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импулсивно емоциите си и да реагират спонтанно в социални ситуации, 

усещат и са подвластни на по-явен личен контрол върху израза на лицата си и 

вербалното изобразяване на емоционалното си състояние. За разлика от тях, 

индивидите в институционално ориентираните емоционални култури 

„впрягат“ повече буфери и персонална енергия в общуването, което води до 

по-голямо емоционално изтощаване [Ibid].  

Въз основа на цитираните модели в културната антропология и 

социологията на емоциите се проучва влиянието на емоционална култура 

върху степента и „поносимостта“ на емоционалното изтощение на 

служители, които работят директно с клиенти в различна културна среда. 

Хора със сходна работа, но принадлежащи към по-импулсивни ориентирана 

култура (Франция), показват по-ниски степени на емоционално изтощение, 

отколкото тези, които принадлежат към някоя от институционално 

ориентираните емоционални култури (САЩ) [21]. Подобни зависимости на 

емоционалната култура дават основание да я мислим като аспект (измерение) 

на емоционалния труд – връзка, която би могла да се установява в 

самостоятелни проучвания.  

В изследванията на индивидуалното и организационното поведение са 

въведени и други конструкти, чрез които се концептуализира склонността на 

човека да търси и намира жертви, да обвинява другите за неудачи и съдбата 

като цяло – все емоционални спонтанни състояния, неотстраними във 

възприятията на отношенията и на работното място. Такъв е конструктът 

«вяра в справедлив свят». „Хората имат потребност да вярват, че живеят 

в свят, в който по принцип ...получават това, което заслужават. Вярата, че 

светът е справедлив...помага на човека да се конфронтира с физическата и 

социалната среда, сякаш те са стабилни и подредени.....Вярата, че светът е 

справедлив, служи на толкова важната адаптивна функция. ...Хората изобщо 

не желаят да се откажат от нея и може да са силно притеснени, ако се натъкнат 

на доказателства, които подсказват, че светът всъщност изобщо не е 

справедлив и подреден”, казват авторите на термина „вяра в справедлив свят” 

Лърнър и Милър [22]. Ако човек, метафорично казано, не си е сложил очилата 

с функцията „вяра в справедлив свят” (нека си позволим аналогията с очила за 

някой 3 D филм), тогава приспособяването и оцеляването са затруднени. 

Личността може да постига само краткосрочните си цели, живеейки ден за ден 

в неподреден свят. Вярата в справедлив свят осигурява ресурс за подкрепа на 

поведение, което търси по-доброто и промяната в посока към него. Чрез 

ориентиране в „миража” за справедливост на служителите в организацията 

мениджърите имат възможност да ги информират за дългосрочни и за 

неочаквани промени (кризи), а самите служители имат морално право да ги 

приемат (или да недоволстват).  

Всеки ефективен конструкт може да са обогатява: О. Бъркман наскоро 

въвежда т.нар. хипотеза за "справедливия свят"[23]. Тук се имат предвид 

отдавнашни (но останали непублични) изводи на психолози, че «колкото 
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повече страдание има по света, толкова повече вярваме, че жертвите са си го 

"търсели". Доказателство е фактът, че неотдавнашните чествания по повод 70-

годишнината от освобождаването на концлагера Аушвиц в известна степен са 

допринесли за засилване на антисемитизма. Светът е видимо несправедливо 

място: хората биват сполитани от съдба, която не са заслужили или те не 

получават отплатата, която са заслужили за усърден труд или достойно 

поведение. Но изследванията безспорно установяват, че вътрешната 

потребност да вярваме в обратното – че светът е справедлив е 

изключително дълбока в човешката природа. Дори изправени пред 

доказателства за случила се несправедливост, ние се опитваме да я 

преодолеем. Когато се чувстваме безпомощни да променим нещата към по-

добро, прибягваме към следващото по ефективност предубеждение: 

самоубеждаваме се, че светът все пак не е толкова несправедлив. 

Действителността е богата: има примери и за едното, и за другото 

предубеждение. 

 
5.  Усещането за справедливост в управление на човешкото развитие 

(ресурси) 

Има смисъл да се проучва как „проработва“ усещането за справедливост-

несправедливост в конкретни сфери, професии, социални роли, управленски 

функции. Тук ще акцентирам върху тези от управление на човешкото развитие 

(или ресурси, според вкоренения термин) - един „набор от функции” в 

организациите и изследователска дисциплина, преподавана в навсякъде в 

университетите. Именно масовото тиражиране на знания по УЧР дава повод 

да се проучи как в това знание могат да се включат възприятията за 

справедливост. Toва би било възможно, ако на УЧР се гледа не само като на 

инструмент, набор от функции, но и като на отношения. Интерес предизвиква 

възраждането на вниманието в УЧР днес към теоретичен модел, предложен 

още през 70-те г. – теорията за справедливостта в мотивацията на 

поведението на работното място [24]. Основната теза на авторът й Дж. С. 

Адамс е, че хората искат другите да се отнасят към тях по достойнство. 

Адамс е един от първите, потърсили връзка между представите за лично 

достойнство и справедливост. В търсенето на отговор на въпроса защо 

служителите често се чувстват недооцени и обидени, Адамс поставя 

ударението върху поддържането на „баланс между чувствата”. В теорията 

му за мотивация чрез справедливост ключовите понятия са: 

 Принос – онова, което индивидът дава на организацията: времето, 

усилията, способностите, лоялността, подпомагането, съпричастието.  

 Двустранна перцепция на приноса, при която сравнението с приноса на 

другия е определящо и която, пренебрегвана, поражда професионална 

завист. 
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 Усещане за справедливост, за което възприемането на твоя резултат се 

уравнява с приноса на другите, т.е. то се формира на основа на 

справедливостта като общ принцип (или първата от трите форми). 

 Негативна несправедливост – усещането, че твоят принос и на колегите 

са еднакви, но резултатът на другите е по-голям от твоя, и позитивна – 

усещането, че твоите приноси и на другите са еднакви, но резултатът ти е 

по-добър от този на другия. 

За хората е много по-недопустима негативната несправедливост, отколкото 

позитивната. Мъчението от несправедливото оценяване е силно. Този модел 

за мотивацията чрез справедливост би могъл да се осмисли (в бъдещо 

проучване) като основа за отговор на въпрос, част от организационната 

етика: каква е същността на явлението изопачаване (изкривяване) на 

приносите на всеки служител? Как изглежда изопачаването в контекста на 

академичната организация, колегията, творческия труд, екипната работа, 

проектантската дейност? И съвсем конкретно: как се отчитат 

индивидуалните приноси в университета като публична институция за 

култура и иновации? 

 

6. Заключение 

Често се изкушаваме да генерализираме социалните си емоции. Тук беше 

направен опит за интерпретация на усещането за справедливост във 

феноменологическа, културно-антропологическа и етико-организационна 

посока. Вниманието към афективната страна на справедливостта е елемент от 

цялостния остър "емоционален завой" на организационно-управленското 

познание. Той изисква от хуманитаристите концептуализация на 

субективността в унисон с новите белези на самия живот. Ниският праг на 

усещане за несправедливост е израз на изострена социална чувствителност, 

която обаче прераства по-скоро в апатия, отколкото в проактивност. В крайна 

сметка, препоръката от подобен анализ е, че обществото с неговите 

организации и управляващите ги, би трябвало да осигурява морална рамка, 

или поне – основа за личното достойнство на всеки свой член. Ако това е 

възможно, желателно е мениджмънтът да посочи и осигури средства (не пари, 

а пътеки, инструменти, степени на свобода), чрез които човек поддържа 

достойнството си - образование и самообразование, достъпи до блага, до по-

високи позиции в социален статус и...до йерархия от ценности.  
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Abstract. Ethical behavior of large companies has become a key issue for the public sector. 

As a result, many investors prefer investing in companies that have an ethical and social 

responsible behavior. In this context, ethical investment funds can be a proper solution, as 

they only invest in firms which comply with certain requirements. This research analyses, 

which conditions must be met in Spain in order to be defined as “ethical company”. Then, we 

check whether the companies included in the IBEX-35 index can be defined as “ethical 

following the ususal standards”. Next, we introduce new criteria to identify non ethical 

companies: those which do not comply with the European legislation on competition. The 

result of the study shows that many companies which do not comply with this specific 

legislation can nevertheless be included in ethical funds’ portfolios. This fact reflects the gap 

between what is defined as ethical by investment funds and what is perceived as ethical by 

the public. 

Keywords: ESG criteria; socially responsible investing; ethics. 

1. Introduction 

In recent decades there has been a fast growing importance of investment funds 

as a financial vehicle to attract individual investors’ saving. These investors’ interest 

consequently, has been influenced by the police of investment funds (Climent and 

Soriano, 2011; Utz and Wimmer, 2014). In other words, the funds have tried to cover 

many different segments of the financial market based on the developed investment 

policies. It is in this context when they arise and make important investment funds 

ethical or socially responsible. These funds remain, in principle, investment 

strategies that take into account social and environmental criteria in order to meet 

and attract those susceptible investors to these issues. 

In general, we can say socially responsible funds investment strategies aim to 

invest exclusively in companies that show respect and promotion in areas such as 

ethical behavior and corporate responsibility, environmental policy and human 

rights. 
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From the point of view of the small investors, people who entrust their savings 

into socially responsible funds have the main objective not to use their money in 

activities that are harmful to society. On the contrary, they intend to invest in "make 

a better world", at the time and obtain a return to money deposited in the fund. Thus, 

the objective of profitability appears secondary to the objective of investment in 

companies that demonstrate a socially responsible ethical behavior (Barreda-

Tarazona et al., 2011; Capelle-Blancard and Monjón, 2014; Revelli and Viviani, 

2015). 

There are a wide range of strategies employed by ethical and socially 

responsible investment funds for selecting which companies to invest in, the most 

important one is screening. Screening may be negative or positive: 

Through negative screening, companies have been selected with exclusive 

criteria, which identify the companies that do not have a behavior in accordance with 

ethical and social values. Among the most used selected criteria is the manufacture 

of weapons, tobacco processing, alcoholic beverages, and gaming-related activities. 

Positive screening consists of identifying companies that comply to certain 

criteria that are representative of a proactive behavior, showing the concern of the 

companies to carry out actions in the field of corporate social responsibility. These 

actions are implemented on the grounds of environmental, social and corporate 

governance. In general, for all practical purposes, positive screening is limited to 

choosing those companies that are included in an ethical companies ranking, an 

ethical index or attached to any initiative of corporate social responsibility. 

This work will analyse how Spanish companies are selected with ethical and 

social responsible behavior, later identify those public companies which have been 

defined as such. It will also show which Spanish public companies have been 

penalized in recent years for breaking the European rules on business competition. 

Understanding that such behavior is neither ethical nor socially responsible, 

instigating a law intended for the protection of investors. Also comparing the two 

lists of companies obtained: showing ethical behavior and showing non ethical 

behavior. Finally, the conclusions of the study are presented. 

 

2. The ethical and socially responsible companies in Spain. How they are 

defined and who identifies them 

Firstly, it is necessary to explain that there is not a legally binding definition of 

"ethical business" or “social responsibility". The European Union published in 2001 

the first “green paper” related to corporate social responsibility, and, subsequently, 

several “white papers”. The European approach to social responsibility of companies 

is based on the principles that different organizations around the world have been 

exposed, as «Global Compact» UN (2000), the Tripartite Declaration of the 

International Labour Office (ILO) of principles concerning multinational enterprises 

and social policy (2001), and the OECD guidelines for multinational enterprises 

(2000) involving many initiatives carried out by international organizations. 



  

424 

 

Although these initiatives are not legally binding, the European Commission has 

actively supported them. 

The most important one is The United Nations Global Compact. In 2000, the 

United Nations created the initiative of the Global Compact that seeks the 

implementation of ten principles in the field of human rights, labour, environment 

and anti-corruption. It is intended that companies assume, promote these principles 

and adhere to the Pact, even though the compliance is voluntary. 

To join the Pact, companies must complete a questionnaire, and send it to the 

United Nations, which will then permit entry or no to the Pact, depending on the 

results.. All member companies must submit a report, within a maximum of two 

years after acceptance, then must indicate the degree of compliance with the 

principles in the pact, as well as the future forecast. It should be emphasize that Spain 

occupies the first place in the ranking of 849 members (11.2% of the total) beating 

other countries such as France, United Kingdom, United States and Italy. 

Regarding the Spanish legislation, the reports of Olivencia, Aldama and Conthe 

stand out, these are produce internally by the Ministry of Economics (Olivencia) and 

by the Commission national of the market of values (CNMV). The proposed 

recommendations are voluntary and are intended to promote transparency, following 

the maxim of 'comply or explain'. On the other hand, the Code of Good Government 

of the Public Societies (CNMV, 2013) includes 64 recommendations, also on to a 

voluntary principle. 

For what has been stated so far, it is important that any legislation clearly 

defines what is a company’s ethical and social responsibly. There is not any official 

organization that identifies and lists them. This lack has been covered by several 

institutes and entities which are dedicated in qualifying the companies and rankings 

the companies ethical and socially responsible. The Ethic-sphere Institute, 

established in the United States, annually publishes the ranking: "The World’s Most 

Ethical Companies". Based on the data provided by the company, the Institute 

awards a score out of 100, based on 5 categories with different weights: ethics and 

compliance program (35%), corporate social responsibility (20%), ethical culture 

(20%), Government (15%) and leadership, innovation and reputation (10%). In 

Spain, the Association Spainsif, is the mandatory reference on issues related to good 

corporate governance. Spainsif publishes, in his report, CSR and the Spanish Report 

of the Year 2015, a list of national public companies included in the Yearbook of 

RobecoSAM 2014, which includes the world's most sustainable companies in the 

following order from best to worst. These companies are: Gas Natural, Iberdrola, 

Enagas, Repsol, S.A., Banco Santander, Ferrovial, Amadeus IT Holding, Telefónica, 

AbertisInfraestructuras, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Caixabank, ACS, FCC, 

Acciona, REE, MAPFRE, Indra and INDITEX. It is important to mention that 

RobecoSAM is a Managed Fund with its own methodology of analysis, also he DJSI 

family is offered by RobecoSam and S&P Dow Jones Sustainability indices. Within 

this group of indices we can find the Dow Jones Sustainability (DJSI) index, 

composed of 317 companies. Some 3000 companies are selected through a 
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questionnaire with general and specific questions, related to their type of business. 

There are a total of 16 Spanish companies, as per 2015 edition: Gas Natural Fenosa, 

Abertis, Acciona, Amadeus, BBVA, Banco Santander, Enagas,Endesa, Ferrovial, 

Iberdrola, Inditex, Indra, Repsol, CaixaBank, Telefónica and Red Eléctrica de 

España. In comparison, DJSI Europe is composed of 162 companies,of which there 

are eleven Spanish companies: ACS, Amadeus, BBVA, BancoSantander, Caixa 

Bank, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Inditex, Repsol, Telefonica and REE. 

Another index to take into account by investors is The FTSE4Good IBEX. The 

index takes into account exclusion criteria (it does not support tobacco companies, 

companies that manufacture or provide weapons-grade services, as well as owners 

or operators of nuclear power plants) as well as criteria of inclusion (social, 

environmental management and rejection against corruption). 

Companies included in FTSE4Good IBEX in 2014 are the following: Abengoa, 

Amadeus, Atresmedia, Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria, Banco de Sabadell, 

Banco Santander, Banco Popular, Bankinter, Bolsas y Mercados Españoles, 

Caixabank, Deoleo, Enagas, FCC, Gamesa Corporación Tecnológica, Gas Natural 

SDG, Gestevisión Telecinco, IAG, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Mediaset, NH 

Hoteles, OHL,PRISA, Prosegur, Red Eléctrica de España, Repsol, Sol Meliá, 

Vocento. 

 

3. The companies of the IBEX-35 penalised for breaking The Regulation 1/2003 

of the Council of 16 December 2002 on the application of the rules on 

competition 

The EU Council Regulation 1/2003 regulates the rules on competition in the 

member countries, to prevent companies creating cartels and situations of dominance 

regarding prices or production, through mainly articles: 101, 102 and 106. Unethical 

behavior is obviously evident in these situations, resulting in a higher cost to citizens. 

In addition, it is illegal behavior. So it does not seem reasonable to say that a 

company that has received a final judgment for breaking this regulation is a company 

that presents an ethical or socially responsible behavior. In fact, compliance with the 

law, in any field (business competition, respect for human rights, environment, labor 

conditions, corruption etc.) should be a priority to identify responsible and ethical 

companies. Not to do so, as  is the case, can happen to companies classified as ethics 

to develop harmful  and social irresponsible  actions such as: fixing prices, sharing 

markets and customers between independent companies(cartel); practicing a 

dominant position on a given market, by limiting the production and by refusing to 

innovate (dominant position abuse); prohibited agreements  between independent 

companies, which restrict competition, operating at the same level of the supply 

chain( horizontal agreements)or operating at different levels (vertical agreements). 

Consequently consumers end up paying more for less quality items. That is exactly 

what happens with the public companies of the IBEX-35 which have been 

sanctioned between 2002 and 2015 for breaking the European Competition law. It 

can be seen that many of them have been selected as social responsible companies 
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for any specialized ranking or index. The sanctioned companies are the following, 

in alphabetical order: 

- ACS: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the DJSI Europe 

- AENA 

- ARCELORMITTAL 

- BBVA: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the DJSI; in the 

DJSI Europe; in the FTSE4GoodIBEX 

- Banco Popular: Included in the FTSE4GoodIBEX 

- Banco Santander: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the 

DJSI; in the DJSI Europe; in the FTSE4GoodIBEX 

- Ebro Foods 

- ENDESA: Included in the DJSI 

- FCC: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the 

FTSE4GoodIBEX 

- Ferrovial: Included in the DJSI; in the DJSI Europe 

- Grifols 

- Iberdrola: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the DJSI; in the 

FTSE4GoodIBEX 

- Repsol: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the DJSI; in the 

DJSI Europe; in the FTSE4GoodIBEX 

- Telefónica: Included in the Yearbook of RobecoSAM 2014; in the DJSI; in 

the DJSI Europe 

- Mediaset: Included in the FTSE4GoodIBEX 

- Yoigo 

It is proved that there are many companies of the IBEX-35 which are included 

on the offenders list. Note that only infractions of Regulation 1/2003 of the Council 

on Competition have been considered. It should be interesting to analyze also 

transgressions in other jurisdictions. On the other hand, as it has already been pointed 

out, many of the offending companies are considered "socially responsible", which 

empower them to belong to the portfolio of most of ethical, social and responsible 

investment funds. Specifically, of the 16 convicted companies, it is assumed that 11 

are social and responsible companies, or at least they have been defined as such by 

the worldwide experts in this subject. 

 

4. Conclusions 

This work has analyzed how and by whom companies are identified as ethical, 

social and responsible corporations. It was found that, although there is much interest 

in this issue, there is no legislation or official agency, national or supra-national, 

which is engaged in identifying and certifying these companies. In this vacuum, 

there are private institutions, often linked to financial associations that comply with 

this feature, presenting ethical rankings and stock indices. They are usually based on 

the information provided by the companies themselves, which is valued and 

weighted according to a set of criteria. Among the criteria that are involved in the 
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automatic exclusion of the ranking and indices, illegal behaviour is not included. 

This situation means that companies that have been involved in scandals for breaking 

the law, are still classified as "ethical" or "social responsibly", which heavily 

contrasts with the concept of "ethical" that the individual investor has. As a result, 

ethical investment funds, which are rely on the ranking and indices mentioned above, 

can invest in companies whose behavior, in the eyes of the investors, are not ethical 

at all. In this work, we have shown how a large number of companies that belong to 

the selective Spanish IBEX-35, even though they are qualified as ethic and socially 

responsible companies, have been punished for breaking The EU Competition 

Regulation 1/2003. Clearly, this is not a ethical behavior, to the extent of not 

complying with the law to the detriment of consumers. It would be interesting to 

extend the investigation to search infractions in other areas, such as the environment, 

human rights, labor conditions and corruption. 
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Abstract.  The measuring of culture (understood as mind programming (“software of the 

mind”)) offers references for understanding community mental constitution and for making 

multicultural comparisons – [1, 2]. The cultural measuring on national level (Bulgaria, China, 

etc.) places various countries on the global cultural map. Meanwhile, those measurements can 

be used for determining common norms that are substantiated (differentiated) for various 

purposes. Within the framework of the commonwealth culture (for a given country) 

differentiating factors can be derived, showing how they “deform” (change) common / 

national norms. The deduced specific results / references can be used in the practice by 

managers and also by various functional specialists (such as HRM specialists) as well as in 

field research. 

Keywords:  Measuring cultures; common norms / substantiated norms; references for 

managers and functional specialists. 

 

1.    Предистория  
От 1995 г. екип на катедра „Стопанско управление“ (Софийски 

университет „Свети Климент Охридски“, Стопански факултет) осъществява 

изследователския проект НАЦИОНАЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННИ 

КУЛТУРИ. В основата на проекта са четири проучвания (1995, 2001, 2008, 

2014) по методиката на Х. Хофстеде – вж. [1, 2]. Те дават възможност да се 

проследи динамиката на изследваните култури въз основа на измерителите 

Ивр (индекс на властово разстояние), Иин (индекс за избягване на 

несигурност), Иинд (индекс на индивидуализъм), Им (индекс на 

мъжественост) – вж. [2, 3, 4, 5, 6, 7].  
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2. Постановка на въпроса 

Субективната преценка (възприемане, интерпретиране) на 

организационната действителност играе ключова роля за формиране / 

обосноваване поведението на хората в организацията. Представите за: добро / 

лощо, правилно / неправилно, справедливо / несправедливо, «така трябва» / 

«така не трябва», «честно» / «нечестно», «с право» / «без право» … (и 

интерпретирането на конкретни организационни ситуации през този тип 

бленди) мотивира поведение както на индивидуално, така и на групово 

равнище – вж. [8, 12, 14, 15, 16, 17]. 

Известно е, че Х. Хофстеде предлага разгърната система за използване на 

получените резултати чрез «интепретационни скали» [18] - какво би трябвало 

да се наблюдава при високи / ниски стойности на конкретния измерител - вж. 

[1, 2]. Този подход е продуктивен, тъй като дава добри ориентири кое е желано 

/ нежелано, очаквано / неочаквано и пр. за членовете на конкретна културна 

общност.                 

Във таблица 1 е представена динамиката на Ивр, Иин, Ии, Им във 

времевите точки 1995, 2001, 2008, 2014 г. 
 

Таблица 1. Динамика на ИВР, ИИН, ИИНД, ИМ (1995, 2001, 2008, 2014) 

 стойности на индекса в точките на измерване 

 1995 2001 2008 2014 

 Ивр 80 75 72 76 

 Иин 81 68 59 69 

 Иинд 49 52 52 55 

 Им 51 50 53 54 

 
Посочените стойности представят в динамика общата културна картина за 

България. Те са надежден ориентир за сравняването на страната с други страни 

/ региони и за проследяване тенденциите на развитие. Твърдението («…Х. 

Хофстеде предлага разгърната система за използване на получените резултати 

чрез «интепретационни скали»») може да се илюстрират (тук – въз основа на 

Ивр) с кратка извадка от интерпретационна таблица – таблица 2 [19]. 

 
Таблица 2. Явления на работното място (при ниски и високи стойности на Ивр) 

Ниски стойности на Ивр Високи стойности на Ивр 

 Йерархията в организацията 
означава неравенство на 
ролите, установено за 
удобство 

 Йерархията в организацията 
отразява екзистенциалното 
неравенство между 
висшестоящите и 
низшестоящите 

 Мениджърите разчитат на 
личния си опит и на 
подчинените  

 Мениджърите разчитат на 
формалните правила 
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 Върху подчинените се 
въздейства чрез договаряне 
и обосноваване 

 Върху подчинените се 
въздейства чрез формална 
власт и санкции 

 Подчинените очакват да се 
консултират с тях 

 Подчинените очакват да им се 
казва (какво да правят) 

 Подходът управление чрез 
цели работи  

 Подходът управление чрез цели 
не работи 

 Свободен обмен на 
информация, вкл. с 
подчинените 

 Информационният обмен се 
ограничава от йерархията 

 
Сред изследователите (които използват методиката на Х. Хофстеде) има 

съгласие, че България е страна с подчертано високи стойности на Ивр - [1, 2, 

8, 9, 10, 11, 12]. За общностите с високи стойности на този индекс се 

предполага, че записите в колона Високи стойности на Ивр характеризират 

по-точни и същностно мисленето / манталитета и организационните практики, 

отколкото записите в колона Ниски стойности на Ивр. Това е базово и 

изходно познание. Поради високата му степен на общност / обобщеност – 

обаче - използването му за конкретни организационни цели е проблематично.  

 

3.    Нови развития 

За да предоставим на мениджърите и функционалните специалисти по-

конкретни ориентири, въз основа на които да вземат обосновани решения за 

собствената си организация, ние конкретизирахме стойностите на 

разглежданите индекси (табл. 1) в зависимост от 10 показателя, както следва: 

възраст на изследваните лица, пол, образование, семейно положение, трудов 

опит, размер на организацията; сфера на дейност на организацията, тип 

населено място; удовлетвореност на изследваните лица. Във табл. 2 е 

представен резултатът по отношение на Ивр. 
 

Таблица 3. В какви граници конкретен признак диференцира ИВР 

Въз

раст 

П

ол 

Образо

вание  

Семей

но 

полож

ение 

Тру

дов 

опи

т 

Размер 

на 

организа

цията 

Сфера 

на 

дейност 

на 

организа

цията 

Насе

лено 

мяст

о 

Удовлетв

ореност 

20  

 

1,

5  

 

16  

 

7,5  

 

10  

 

13  

 

10,5  

 

33  

 

52 

 

 
От табл. 3 е видно, че равнището на удовлетвореност диференцира в най-

висока степен Ивр – в рамките на 52 пункта. Значима е диференциацията въз 
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основа на признака тип населено място – 33 пунукта. Пет признака 

диференцират Ивр в рамките на 10-20 пунукта: трудов опит (10 пункта), сфера 

на дейност на организацията (10,5); размер на организацията (13); 

образователно равнище (16); възраст (20). Само два от избраните индикатори 

/ признаци диференцират Ивр в границите 0-9 пункта (семейно положение, 

пол). На това равнище на представяне на резултатите посланието към 

мениджърите / специалистите може да се формулира така: ако познавате 

начина, по който тези признаци диференцират Ивр, Вие можете да се 

ориентирате относно стойността на индекса в собствената Ви организация. 

На следващата стъпка на конкретизация полученият резултат може да се 

представи така (тук е даден пример за конкретизиране на познанието за 

мениджърите въз основа на признака възраст) – табл. 4.   
 

Таблица 4. Как възрастта диференцира Ивр? (през 2014 г. ВЪЗРАСТТА диференцира 

ИВР в рамките на 20 пункта) 

Възраст ИВР През 2014 г. възрастта диференцира ИВР в рамките на около 

20 пункта (стойността е най-ниска при респондентите над 

50 г. – 71; най-висока при 41-50-годишните – 91). За тази 

съществена разлика допринасят следните фактори: а)  в 

сравнение с респондентите от група 2 (над 50 години), 

респондентите от група 1 (41-50 години) се отличават с по-

високо равнище на страх – това диференцира ИВР за тези две 

групи в рамките на около 4 пункта; б) респондентите от 

група 1 по-често възприемат прекия си ръководител като 

авторитарен – това диференцира ИВР за двете групи в 

същата посока с около 2 пункта; в) респондентите от група 

1 значително по-рядко предпочитат консултативен 

ръководител - това диференцира ИВР за двете групи в 

същата посока с около 14 пункта. 

До 30 г  75 

31-40 г  71 

41-50 г  91 

Над 50 г  71 

Общо 76 

 

Манталитетът голямо властово разстояние е изразен най-силно при 

изследваните лица на възраст 41-50 г. Най-важната причина за това е 

сравнително ниският дял на тези, които предпочитат да работят с 

консултативен ръководител. При тази група изследвани лица е налице по-

високо равнище на страх (в сравнение – например – с хората на възраст над 50 

г.). За диференцирането на Ивр известно значение има и фактът, че хората на 

възраст 41-50 г. по-често идентифицират прекия си ръководител като 

авторитарен. 

Друг пример за конкретизиране на познанието за мениджърите / 

специалистите е представен във табл. 5. 
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Таблица 5. Как образованието диференцира Ивр? 

(през 2014 г. ОБРАЗОВАНИЕТО диференцира ИВР в рамките на 16 пункта) 

Образование ИВР През 2014 г. образованието диференцира ИВР в 

рамките на около 16 пункта (стойността е по-

висока при „среднистите“ (група 1) – 88,10 и по-

ниска при „висшистите“ (група 2) – 72,05. 

Разликата се дължи на следното:  а) страхът при 

група 1 е различимо по-висок от този при група 2. 

Тази разлика диференцира в рамките на 4,75 

пункта; б) респондентите от група 1 по-често 

идентифицират своя пряк ръководител като 

авторитарен – това добавя към разликата 3,1 

пункта; в) респондентите от група 2 по-често 

„настояват“ за консултативен ръководител – това 

добавя към разликата нови 7,5 пункта. 

Средно (вкл. 

основно) 

88 

Полувисше 72 

Висше (и по-

високо)  

72 

Общо 76 

 
Манталитетът голямо властово разстояние е изразен най-силно при 

изследваните лица със средно образование (табл. 5) При тази група всяка от 

съставните променливи «допринася» за диференциране на Ивр (при тази група 

се наблюдава по-високо равнище на страх; по-често прекият ръководител се 

идентифицира като авторитарен; по-рядко е налице предпочитания за работа с 

консултативен ръководител). 

Подобна конкретизация е налице и по отношение на другите признаци, 

представени във табл. 2. Така например:  

 За изследваните лица, които са семейни, Ивр е със 7,5 пункта по-висок 

(в сравнение с несемейните) - [20]. 

 Трудовият опит диференцира Ивр в слоеве «тип сандвич»: Ивр е 

подчертано по-висок за групите с трудов опит до 3 г. (Ивр – 83) и 11–

20 г. (Ивр – 80); подчертано по-нисък за групите с трудов опит 4–10 г. 

(Ивр - 73) и над 20 г. (Ивр – 74). 

 Размер на организациите – този признак диференцира Ивр по 

следния начин: с най-нисък Ивр са организациите с персонал до 10 

човека (Ивр – 68); с най-висок – тези с персонал от 11 до 50 човека – 

81 (за организациите с персонал над 50 човека стойностат на Ивр е 

74). 

 Сфера на дейност. В производството (Ивр - 82) и търговията (Ивр - 

78) Ивр е по-висок, отколкото в сферата на услугите (Ивр - 71) и 

държавното управление (Ивр - 72). 

 Населено място. Както беше показано във фиг. 2, този признак 

диференцира Ивр в рамките на 33 пункта. Ивр е най-висок за 

изследваните лица от малките градове (Ивр – 102) и значително по-
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нисък за София (Ивр – 72) и големите градове - (Ивр - 68) - [21]. 

Важните причини за тази огромна диференциация са две: а) в малкия 

град прекият ръководител значително по-често се идентифицира като 

авторитарен; б) в малкия град тежненията / предпочитанията за работа 

с консултативен ръководител са значително по-слаби.  

 Удовлетвореност (равнище). Това е признакът, който диференцира 

най-силно Ивр (в границите на 52 пункта). Тук зависимостта е 

«учебникарска»: за групата на неудовлетворените Ивр е 119; за 

частично удовлетворените - 84; за удовлетворените – 66. Важните 

причини за тази огромна диференциация са две: а) при 

неудовлетворените равнището на страх е съществено по-високо; б) 

неудовлетворените много по-често възприемат прекия си 

ръководител като авторитарен - [22]. 

Въз основа на данните по-горе могат да се диференцират / разграничат 

групите, за които Ивр се отклонява към по-високи (от средните за България) 

стойности от групите, за които Ивр се отклонява към по-ниски (от средните за 

България) стойности - [23].  

С какво представените данни (табл. 3, 4 и последващите диференциации) 

могат да бъдат полезни за мениджъра (функционалния специалист)? Нека 

разсъждаваме заедно с тях  върху записите във фиг. 1.1 – вж. Пример 1 (табл. 

6), Пример 2 (табл. 7), Пример 3 (табл. 8), Пример 4 (табл. 9), Пример 5 (табл. 

10), Пример 6 (табл. 11). 

 
Таблица 6. Пример 1: Йерархията в организацията отразява екзистенциалното 

неравенство между висшестоящите и низшестоящите 

Обща норма при високи 
стойности на Ивр 

Диференциране на тази норма в 
зависимост от посочените по-горе 

признаци 

Защо това 
познание е 

полезен 
ориентир за 

мениджърите и 
функционалните 

специалисти? 

Йерархията в 
организацията отразява 
екзистенциалното 
неравенство между 
висшестоящите и 
низшестоящите 

(Логично е да се предположи, че) 
това убеждение се засилва при по-
високи равнища на Ивр и отслабва 
при по-ниски (с произтичащи от 
равнището на убеденост и 
категоричност последици). 
Пояснение: възможности за 
различно интерпретиране на 
йерархията в организацията – от 
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вечно неравенство (било е, е, ще 
бъде) до (йерархията като) 
разпределение на роли за по-
точно разбиране на поетите 
отговорности [14]. 

 

 
Таблица 7. Пример 2: Мениджърите разчитат на формалните правила 

Мениджърите 
разчитат на 
формалните правила 

При високи равнища на Ивр 
мениджърите в по-висока степен 
могат да разчитат (да се позовават) на 
формалните правила като източник 
на въздействие и основание за 
изисквания; при по-ниски равнища на 
Ивр  силата на формалните правила 
като източник на аргументи (като че 
ли ) отслабва – това трябва да се 
компенсира с други лостове за 
въздействие. Поясняващи етикети: 
ръководно / лидерско поведение; 
източници и бази на властта в 
организацията; работещи / 
неработещи стилове на ръководно 
поведение; …  

 

  

  

  

 
Таблица 8. Пример 3: Върху подчинените се въздейства чрез формална власт и 

санкции 

Върху подчинените 
се въздейства чрез 
формална власт и 
санкции 

Убеждението „ръководителят има 
право да нарежда и да „раздава 
правосъдие““ (защото е ръководител) 
не подлежи на съмнение (и не се 
обсъжда) при високи стойности на Ивр; 
с намаляване стойността на Ивр тази 
позиция не е така безусловно приета. 
Пояснение:  при по-ниски стойности на 
индекса – съмнения в тезата 
„ръководителят има право да 
нарежда…“, възможности за обсъждане 
/ обговаряне, …); авторетът не е така 
безспорен (той става в някаква степен 
условен). // Взаимоотношенията между 
ръководител и ръководени предполага 
диалог. 
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Таблица 9. Пример 4: подчинените очакват да им се казва (какво да правят) 

Подчинените очакват 
да им се казва (какво 
да правят) 

Безусловна (превърната в 
организационна практика) норма при 
високи стойности на Ивр. Пояснение: 
посланията „бъдете инициативни“, 
„не   чакайте за всяко нещо да ви се 
казва“, „поемайте отговорност“ нямат 
особен шанс (при високи стойности на 
Ивр). При по-ниски стойности на Ивр 
тези послания придобиват различен 
смисъл и могат реално за мотивират 
поведението на хората в 
организацията.  

 

  

  

  

 

Таблица 10. Пример 5: Подходът управление чрез цели не работи 

Подходът 
управление чрез 
цели не работи 

Логично е да се предположи, че 
подходът управление чрез цели ще 
работи по-добре в общности с по-нисък 
Ивр (ще среща препятствия при 
общности с по-високи стойности); в 
двата случая биха работили различни 
форми на контрол. Поясняващи 
етикети: самостоателност; субектност; 
избор; отговорност; страх; рутина / 
иновативност…)   

 

  

  

  

 

Таблица 11. Пример 6: Информационният обмен се ограничава от йерархията 

Информационният обмен 
се ограничава от 
йерархията 

Комуникациите между мениджърите 
и ръководените се свеждат преди 
всичко до възлагане на задачи и отчет 
за изпълнение (при високи стойности 
на Ивр); при по-ниски стойности на 
Ивр информационният обмен се 
засилва; променя се съотношението 
на формално / официално и 
неформално / неофициално в 
следните две посоки: а) формалните 
канали за обмен на информация 
престават да бъдат единствени 
канали за обмен – добавят се и 
неформални канали; б) обменът става 
по-интензивен и многопосочен. 
Пояснение: качеството на 
комуникацията в организациите във 
висока степен предпоставя 
съдържанието и качеството на 
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управленските процеси; управление / 
самоуправление; въвличане на 
ръководените в процеса на вземане 

на решения; овластяване… 

 

От посочените примери може да се направи изводът, че диференцирането 

на подходите за въздействие спрямо групите с различни културни / ментални 

характеристики може да бъде успешна стратегия за засилване на мотивацията 

за добро изпълнение и ефикасно постигане на организационните цели.  

 

4. Извод / заключение 
Сред изследователите на културите (като начин на мислене, «софтуер на 

ума») е налице дискусия за приложимостта / използването на резултатите от 

конкретните измервания. Аргумент на «скептиците» е, че получените 

резултати са общи / «усреднени» и не предоставят достатъчно конкретно 

знание, което да ориентира мениджърите (финкционалните специалисти) при 

вземането на конкретни решения.В текста е показано, че  това общо / 

принципно познание може да се конкретизира въз основа на изследователски 

резултати и да се превърне в «джобна методика», която подпомага вземащите 

решения в конкретна организация, по отношение на конкретна «културна» 

група. Задача на изследователите е да прагматизират това знание и да научат 

будните мениджъри / специалисти как да го използват.   
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Бележки 
18. Тези интерпретационни скали обикновено предлагат познание в различни сфери. 

Например Ивр се интерпретира в сферите: ценности и очаквания, общи норми; какво 

(следва да) се наблюдава в семейството, училището, на работното място; в политиката 

и идеите и др. От Иин черпим познание за умствените програми в следните сфери: 

стрес, безпокойство и изразяване наемоции; субективно благополучие; стабилност на 

служителите, старшинство, междупоколенчески различия; отвореност за нов опит и 

информация; доверие;… какво (следва да) се наблюдава в семейството, училището, 

мотивацията, на работното място; в потребителското поведение; в политическите 

системи, законодателството и т.н. - [1, 2]. 

19. По-подробно тези скали / таблици са представени в [1, 2; с. 74]. 

20. Причините за тази диференциация могат да бъдат проследени на равнището на 

съставните променливи. 

21. Тук голям град = областен център. 

22. Връзката между равнището на удовлетвореност и Ивр не следва да се интерпретира 

като причинно следствена. Тя е доста сложна и зависимостите между двете явления са 

предимно функционални. 

23. Ивр за отделните организации в България може да се отклонява (много) значимо от 

представените във Фиг. 1 стойности. Това се дължи както на изявените по-горе 

зависимости, така и на факта, че Ивр се конструира въз основа на конкретни 

организационни ситуации / практики. 

 

Настоящата публикация се осъществява с финансовата подкрепа на фонд 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ на Софийския университет „Св. Климент 

Охридски” (Договор  № … / 2017 г.). 
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Abstract. This text is an attempt to incorporate moral intuition and ethical reasoning of 

professionals. Professionals who follow certain moral practices usually have a specific form 

of their practical wisdom. The paper provides an understanding of professional ethics as a tool 

for dealing with moral dilemmas. Professional ethics is based on ethics of virtues. In this 

perspective the various types of professional relations are considered. The construct of 

reflexive equilibrium from the theory of justice of J. Rolls has been used. The place of moral 

intuition instead of "reasonable moral judgment" in ethical decision making is problematized. 

The intuitive perceptions of professionals and basic ethical principles are viewed in their 

organizational context. This approach is important for ethically grounded solutions of experts 

and executives in professional communities. 

Keywords: applied ethics, professional ethics, reflective equilibrium, moral intuition.   

 

1.    Въведение 

Развитието на приложната етика през последните десетилетия има 

значителен принос за философията на модерното общество и институциите. 

Открояват се: 1/ взаимовръзката „приложна–професионална етика“ в 

дейността на съвременните организации и 2/ въпросите – как следва да 

прилагаме етични принципи и стратегии в работното ежедневие?; какви са 

същността и методите на професионалната етика?  

Настоящото научно съобщение е в подкрепа на тезата, че моралното 

съдържание в сферата на професионалните общности е най-вече резултат от 

постигането на баланс между прилаганите етични принципи в деловите 

отношения и експертния практически опит на професионалиста. Идеята, че 

професионалната етика най-добре може да бъде разбрана като вид етика на 

добродетелите или етика на персонална отговорност и дълг, е опорна точка на 

аргументацията тук. Целта е усъвършенстване методите за разрешаване на 

практически морални проблеми чрез развиване индивидуалната 

чувствителност на мениджърите както към етичните теории, така и към 

моралния опит в съответната професия. Популярен в тази посока е методът 

„рефлексивно равновесие“. Неговата същност се разкрива в насочеността на 

индивидуалното самосъзнание към придобиване на морален опит на основата 
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на емоционален баланс при справяне с морални дилеми. В съвременни негови 

модификации се открива и емпирично се обосновава връзката му с моралната 

интуиция на професионалиста (експерт, консултант, специалист) в процеса на 

етично вземане на решения. Макар и този метод традиционно да се прилага в 

лекарската професия, необходимостта от въвеждането му в работата и на 

мениджърите в обстановка на глобална социално-културна и политическа 

криза не е за подценяване. Още повече, че проблемите на съвременния човек, 

неговото индивидуално и професионално здраве, развитие, самосъзнание, 

идентичност, права, сигурност, образование и т. н., са силно компрометирани. 

Нестихващите конфликти, бедността, промяната в ценностите на търсещите 

работа и на учащите във времето на интернет и на изкуствения интелект, 

дебатите за смъртното наказание по света …, може би са индикация за 

завръщане на старозаветните морални стандарти от типа „око за око!“ или 

„човек за човека е вълк!“ като реакция в човешките отношения. Но дали 

опитите за технологично съвършенство и материален успех няма да са 

причина да разрушим хуманното в себе си и следователно ... човешкия вид?  

 

2.    Приложната етика като изкуство за справяне с морални дилеми  

Приложната етика е насочена към морални проблеми в социални 

практики, организации и институции. Целта й е намирането на най-добре 

аргументираната позиция, от която да се действа. Моралното поведение и 

преценка на действията ни са общовалидните регулативни механизми в 

различни ситуации – грижа за здравето, политика, работа и образование. В 

класическата лекарска професия например моралните въпроси са свързани по-

специално с живота и смъртта и благополучието на човека: дали всички 

животоспасяващи мерки са приемливи?; трябва ли да се въведе пренатален 

скрининг при генетичните заболявания; и т.н.? Друг пример е политиката, 

където ръководните решения често изискват справяне с ценностни 

конфликти: политик или държавен служител могат да бъдат изправени пред 

избора да предпочетат икономически растеж за сметка на устойчивост, или 

пък индивидуалната свобода пред половата диференциация, и пр. Когато 

разсъждаваме върху този вид вземане на решения, имаме основание за 

прилагането на различни етични подходи и принципи. Те са част от 

приложната етика – вид изкуство или наука, чиято основна задача е 

разрешаването на дилеми в различен социален контекст. За да прецизира 

употребата на термина, един от видните философи в дисциплината, Дж. 

Чилдрес, посочва: „Понятията „приложна“ и „практическа“ етика се използват 

взаимозаменяемо за означаване на морални действия, насочени към 

специфични области на човешката дейност – бизнес, политика и медицина, 

както и за различни спорни проблеми, например абортите“ [1, 2]. 

Тъй като практическите и професионални сфери на човешкото битие се 

увеличават непрекъснато, може да се каже, че и полето на приложната етика е 

постоянно разширяващо се. При това медицината и здравеопазването са 
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изходните точки на приложната етика, следвани от политиката и бизнеса. 

Все повече човешки дейности се оценяват от етична гледна точка: земеделие, 

животновъдство, технологии и т.н. Разработват се дори проекти по темата 

„космическа етика“ [1].  

Идеята, че приложната етика е просто прилагане на етичните теории за 

разрешаване на практически проблеми, е разисквана от много автори. 

Например предлага се обобщение, че приложната етика е постоянен процес 

на взаимодействие между теория и практика, опит и размисъл, интуиция 

и принципи [2]. Класическа, но все още интересна е взаимовръзката на 

обсъжданото понятието с добродетелта. 

 

3. Професионалната етика като етика на добродетелта 

Професионална етика е възможна в рамките на професионални общности. 

Наред със социологическите анализи на М. Вебер върху понятието „calling“ 

(призвание), което придава смисъла в практикуването на една професия, 

фундаменталният въпрос тук е как по-точно да се определи дали някой е 

„добър“ лекар, инженер, педагог, адвокат и т.н. Потвърждаването на подобен 

критерий навярно е възможно, ако професионалната етика е възпримана като 

вид етика на добродетелта.  

Във философската литература се откроява теорията на добродетелната 

етика, разработена от А. Макинтайър. Тръгвайки от Аристотел, знаем, че 

добродетелта означава човешка практика или „вътрешно присъщи блага“. 

Последните биват реализирани в практиката, която Макинтайър определя 

така: „… всяка кохерентна и комплексна форма на социално установена 

кооперативна човешка дейност, чрез която благата, вътрешно присъщи на 

тази форма на дейност, се осъществяват посредством опитите за 

постигане на онези стандарти за съвършенство, които са най-удачни и 

отчасти определящи за тази форма на дейност, в резултат на което 

човешките способности за постигане на съвършенство и човешките 

разбирания за въвлечените в този процес цели и блага биват систематично 

разширявани“ [3]. В обсега на практиката влизат дейности като шахмат, 

земеделие, архитектура, различни науки и изкуства, здравеопазване, политика 

и др. Понятието „вътрешно присъщи блага“ обхваща стандартите за 

съвършенство, характерни единствено за конкретната практика. Да се 

включиш в една практика означава да осъзнаеш и приемеш тези стандарти.  

Нека сега приложим концепцията на Макинтайър към предмета 

професионална етика. Професията е „практика“. В своята работа 

професионалистите целят реализиране на стандарти и блага, които допринасят 

за легитимността на дадена професия. Въпросът е: какъв е смисълът или 

каква е целта на дадена професията? Например, каква е целта на професията 

инженер? Да научиш стандартите и благата на професията е отчасти 

познавателен процес. Но не е достатъчно просто да ги познаваш. 

Професионалистът усвоява тези стандарти и блага в практиката, за да станат 
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неразделна част от неговия характер. Именно практически придобитите 

черти в характера на професионалиста можем да определим като 

добродетели. Според Макинтайър „добродетелта е качество, което човек 

придобива и чието поддържане и упражняване ни дава възможност да 

постигаме онези блага, които са вътрешно присъщи на нашата практика и 

чиято липса умело ни ограничава в достигането до което и да било от тези 

блага“ [3]. Следователно, в съгласие с концепцията на Макинтайър за 

професионална етика, професионалните качества са добродетелите, 

необходими за реализиране стандартите и благата на една професия. 

„Добрият“ или „добродетелният“ професионалист е онзи, който има 

капацитета и желанието да се издигне до равнището на стандарта за вземане 

на правилното решение в проблемна ситуация. Този капацитет може да бъде 

придобит на основата на индивидуалната морална рефлексивност в дадена 

професионална практика. 

 

4. Професионалната етика – еманация на морални принципи, 

приложени в поведението 

 Продължават дискусиите за общото и разликите между професионална и 

приложна етика. Според някои професионалната етика е пряко отражение на 

приложната етика на експерти, консултанти, мениджъри и т.н. 

Професионаланата етика на лекари, медицински сестри и здравни консултанти 

например, е в съответствие с лекарската етика, етиката на бизнесмена би 

трябвало де е съзвучна с принципите на бизнес етиката и т.н. 

 Професионалната етика има за основа практиката в даден бранш, а 

приложната етика е академично начинание. Професионалната етика е 

етиката на професионалния живот. Тя е етика на деловите отношения и на 

качественото изпълнение на работните задачи. Но каква е разликата между 

професионален и непрофесионален труд? Често споменавани в литературата 

са следните критерии за определяне на една работа като професионално 

поприще [1]: - академично образование; - предоставяне на услуга, срещу 

заплащане; - професионална титла, степен или звание; - професионално 

сдружение; - автономност (лична свобода); - етичен кодекс или кодекс за 

поведение. 

От етична гл. т. петият критерий, автономност, е особено важен. 

Например, работата на монтажна-линия не е автономна, но в замяна е 

направлявана от други лица – от управител или инженер. Работникът е с 

ограничена автономност – рядко му се налага да взема отговорни решения или 

да разисква етични дилеми по време на работа. Ала за разлика от него един 

лекар взема много повече решения за диагностика и лечение – решения, които 

са за живота и благополучието на пациентите.  

Разликата между професионална и непрофесионална работа не бива да се 

преувеличава. Може да се посочи също, че тези разлики са с тенденция да 

намаляват в съвременната работна среда. От една страна, все повече и повече 
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практики се професионализират (според горните критерии). В резултат на 

новите технологии днес се очаква от много работници със „сини якички“ да 

имат високи нива на образование, което вероятно би развило тяхното 

самоопределяне или способности. От друга страна,  много традиционни 

професии се развиват в посока към по-малко автономност. Например, 

политиките и регулациите в здравеопазването все повече ограничават 

автономността на лекарите в публичния сектор. Тогава, каква е моралната 

същност на професиите и какви са отговорностите пред професионалиста? На 

първо място, тя е в договорените и поддържани в рамките на професионалните 

сдружения морални норми и отговорности. Последните могат да бъдат 

разделени в зависимост от специфичните отношения, които 

професионалистите имат към другите хора: 

 Отношения към хора (клиенти), зависещи от професионалната 

експертиза и обслужването, каквито са например: между учител и ученик, 

лекар и пациент, търговци и клиенти, които генерират морални норми като 

честност, лоялност, грижа и сигурност; 

 Отношения към колеги. Те са основа за създаване на морални норми 

на лоялност и солидарност; 

 Отношения към работодателя. Много от работата на 

професионалиста се извършва чрез регламентиране с договор. 

Професионалистът има установена правна и морална връзка с работодателя, 

които създават норми като лоялност и конфиденциалност. 

Така разгледани, различните видове професионални отношения генерират 

и различен тип норми, осигуряващи основите на моралната идентичност на 

една професионална общност. Все пак, тяхната валидизация е възможна 

единствено чрез тестването им на практика. Ако една професионална норма 

влезе в конфликт с общоустановения морал, то тя може и да бъде 

пренебрегната. Такъв е случаят с адвокат, упълномощен да защитава клиент, 

обвинен в предумишлено убийство. Ако доказателствата по делото не са 

убедителни, адвокатът има шанса да оправдае обвиняемия. В същото време, 

адвокатът може да смята, че на свобода обвиняемият ще извърши ново 

престъпление. Как тогава би следвало да постъпи? Трябва ли той да използва 

всички средства, за да освободи клиента си?; и т.н. Примерът илюстрира 

конфликта между лоялността на адвоката към клиента, от една страна, и 

общовалидната норма за защита на човешкия живот, от друга. 

Дори стандартите, произтичащи от отношението към работодателя могат 

да влязат в конфликт с общоприетите, което личи от следващия пример. 

Инженер разбира, че компанията, в която работи, незаконно изхвърля 

отпадъци в близкото езеро. Въпросът е: трябва ли той да информира властите, 

дори с цената да бъде обвинен, че е нелоялен към неговия работодател? Тук, 

нормата лоялност към организацията е в конфликт с универсалната норма за 

избягване на вредите. Ясно е, че конфликтите между професионалните норми 
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и общоприетия морал могат да бъдат повече или по-малко трудни за 

разрешаване. От полза за преодоляването им е консултирането с експерти или 

изготвяне на професионален етичен кодекс. 

 

5. Методът „рефлексивно равновесие“ в приложната етика 

 Концептът „рефлексивно равновесие“ (РР) е обичайният компромиснен 

начин философите да приемат спорния статут на интуицията в нормативната 

етика. Разработен е от Дж. Ролс, един от най-влиятелните автори в етиката на 

справедливостта. Ролс разглежда въпроса за обосноваване на моралните 

решения в рамките на неговата либерална теория за справедливостта [4]. Наред 

с твърдението, че ние възприемаме интуитивно справедливостта, той развива 

класическия възглед за общество, основано на сътрудничество и 

равнопоставеност и в противоречие на собствения интерес. Според него 
загубата на личната свобода не се оправдава от по-голямото количество блага, 

придобити от другите (или, не защото сме подвластни на представата „всеки 

иска повече“). Ключова е идеята, че сътрудничеството дава по-добър живот от 

този, който индивидът би имал сам – да живее единствено от собствените си 

усилия [4]. Под „обосновани решения“ Ролс има предвид моралните преценки, 

които изглеждат адекватни в съответните условия, и които водят до вземане 

на „правилното“ решение за конкретна ситуация. През призмата на 

концепцията за справедливостта (и с доза абстракция) например „правилно“ 

би означавало компенсациите на влиянието на случайностите (неравенството, 

непривилегированост, даденост) в посока към равенство като обществен 

договор. Привържениците на РР се обединяват около тезата, че етичната 

постъпка е тази, която в процеса на морална аргументация обединява всички 

възможни етични принципи и професионален опит на личността, приложими 

към спецификата на конкретната ситуация [5].  

 Процесът на РР започва с наслагване на предварителни съждения за 

възникнала етична дилема. Валидността им се обосновава в процеса на 

обсъждане. Те включват алтернативни решения, рефлектиращи на всички нива 

на общоприетото и допустимото – от решения за конкретния случай до 

решения основани на абстрактни ръководни принципи. Тези решения 

претърпяват своеобразна филтрация, за да отпаднат преценките направени 

при неблагоприятни за адекватното когнитивно функциониране на вземащия 

морално решение условия. Това елиминира преценките, изведени в състояние 

на емоционална принуда, при непълно познаване на релевантните факти или 

при прекомерна загриженост за собствения интерес. Решенията, които 

преодоляват този филтриращ процес, се наричат „обосновани морални 

преценки“ (Considered Moral Judgements). 

 Пример: Нека разгледаме един от възможно най-трудните случаи в 

професионалната практика, и по-конкретно – тази на лекаря. Можем да го 

приемем за еталонен в контекста на професионалната етика, който би могъл да 

се адаптира към всяка друга професионална или управленска практика. Той е 
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илюстрация на конфликта между различни позиции в нормативната етика. 

Свързан е с широко-дискутираната тема от областта на съвременната биоетика 

и въпроса: как да се отнасяме към извънредните случаи на „преждевременно 

родените“? [6, 7].  

 Поради напредъка в пренаталната медицина във всяка индустриализирана 

държава драстично са се подобрили условията, гарантиращи оцеляването на 

недоносените. Родените през 23/24-та седмица от бременността, днес могат да 

бъдат спасени. Въпреки това, при голяма част от оцелелите чрез т. нар. 

„агресивно“ лечение има риск за различни видове трайни увреждания. Тогава, 

трябва ли все още да се смята за законно, или дори за морално задължение, 

те да бъдат спасявани?  

 Да приемем съществуването на две крайни мнения по случая. В 

съответствие с традиционната лекарската практика, мнението на лекуващия е 

решаващо. Лекарите имат опит с този тип дилеми и постепенно са развили 

морална чувствителност и интуиция, които подпомагат процеса на вземане на 

решение. Това показва, че лекарят като професионалист определя методите 

на действие с позоваване върху натрупания практически опит. Друг начин 

да се стигне до решение е чрез прилагането на морални принципи към 

проблемния случай. Например, утилитарен философ може да се аргументира 

така: Когато се вземат морални решения, следва да се избере действието, което 

в сравнение с други възможни ще увеличи обхвата на изпитвано удоволствие 

или ще намали страданието в света. Така, според приложната етика, един от 

нас би следвало винаги да действа в съгласие с принципа на полезността. Нека 

приемем, че в конкретния случай животът на преждевременно роденото 

очевидно ще възпроизведе повече болка, отколкото удоволствие. Тогава, 

според принципа на утилитаризма, най-правилното морално решение би било 

да се остави да загине. 

 Могат да се посочат основателни причини и за двете [крайни] становища. 

Първият метод се уповава на практиката. Лекарят тук е ръводен от phronesis 

(практическа мъдрост, благоразумие), ако използваме понятието на 

Аристотел. Лекарят е усъвършенствал умението си да намира правилното 

решение след внимателно проучване на конкретния случай. Този тип решения 

понякога се наричат „интуитивни“. Но, тъй като интуицията е все още твърде 

неясно понятие, нека вместо това да използваме подходът на обмислените 

решения като подчертаем, че този тип решения не са лесно постижими и не са 

израз на случайна емоция. Предимство на втория метод е, че философът може 

да посочи аргументиран принцип в своя защита. При прилагането на 

утилитарния принцип относно дилемата спасяване v/s не-спасяване на 

преждевременно родени, обаче, решението се взема от дистанция и не е 

обвързано със спецификата на конкретния случай. Такава е философията на 

Роналд Дворкин, който въвежда метода „отвън-навътре“ [8]. Но как бихме 

постъпили, ако решенията на лекаря и философа влязат в конфликт? Кое 

решение е по-разумното? Поставянето на този въпрос отново ни връща към 
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РР. Така става ясно, че РР е предпочитан метод в приложната етика. Метод за 

правене на какво, обаче? Дали РР служи за структуриране на аргументите в 

приложната етика, или се използва в процеса на вземане на решения, или може 

би е начин за оправдание? В действителност РР е метод използван за всички 

тези цели, въпреки че някой може да прибегне до него, заради само една от 

изброените [4, 5].  

 При използване на РР с цел структуриране на етичната аргументация, 

следва да се съобразят всички аспекти на моралния проблем. Това показва, че 

по своя характер този модел има обединяваща роля, като подканва намиране 

на възможно най-правилното решение в диалога между лекаря и философа. 

Водеща е презумпцията, че както „обмисленото решение“ на лекаря, така и 

„етичните принципи“ биха били подходящи ходове. Тогава, кои морални 

съображения са от значение в случая с преждевременно родените? До момента 

имаме две алтернативи. Едната е обмисленото решение и моралната 

интуиция на лекаря. Другата е принципът на полезността. Разбира се, могат 

да се идентифицират и други валидни морални перспективи, например тези на 

родителите. Мнението им би било в съответствие с принципа на 

автономността, поради правото им да повлияят на решението. Възможно е 

прилагането и на други етични принципи към обсъждания казус: ако едната 

алтернатива на действие е да се прекрати живота, или дори да се евтаназира, 

то принципът на човешкото достойнство би бил най-релевантният, тъй като 

човешкият живот е неприкосновен и затова морално задължение е 

новороденото да бъде спасен.  

 Следваща стъпка е да достигнем до най-правилното решение чрез етична 

аргументация. Да приемем, че според преценката на лекаря новороденото 

трябва да се спаси. Тази гледна точка предполага, че основа на лекарското 

решение е практическия опит в съгласие с принципа на човешкото 

достойнство. От друга страна, спасяването вероятно ще попадне в конфликт 

с принципа на полезността, който подчертава значението на възможното 

страдание.  

 Нека да се върнем към случая и да го разгледаме по-отблизо. 

Предполагаме, че в конкретния случай новороденото няма да оцелее повече от 

няколко месеца. То би живяло този кратък живот отчасти в безсъзнание и с 

много страдания. При тези обстоятелства, ако бъде прекратено изкуственото 

му поддържане, то няма ли това да бъде облекчение за него? Да, някой би казал, 

че в този случай е възможно интуицията на лекаря да му изневери и трябва да 

се коригира чрез принципа на полезността. Но какво да кажем и за принципа 

на човешкото достойнство? Дали според същността на този принцип не следва 

да изключим подобна алтернатива? Може би, в съответствие с позицията на Х. 

Ричардсън, се налага изрично да уточним смисъла на този принцип [9]. При 

по-задълбочено вникване, споменатият принцип би могъл да се разчете така: 

„Човешкият живот е неприкосновен (и следователно съществува моралното 

задължение да бъде спасен), освен в случаите, когато това, което е останало от 
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него е кратък период на непосилни страдания“ [9]. Рефлексивният процес на 

осмисляне протича напред и назад, от специфичната интуитивна преценка до 

позоваване на етичните принципи, и обратно. И накрая, решението как да се 

постъпи би било постигнато, ако модифицираните принципи и обмисленото 

становище съвпадат в конкретния случай. С това, процесът на РР е завършен. 

Но, оправдано ли е решението, до което стигаме? Да, но при следните условия: 

ако 1/ всички морално релевантни аспекти по случая са осмислени, 2/ ако 

всички участници (или засегнати лица) са изслушани, и 3/ ако техните мнения 

са взети под внимание. Това означава, че РР е интер-субективен процес, и че 

ако не бъдат включени допълнителни морални аспекти, които да нарушат 

неговото равновесие, решението би било обосновано. Този тип обосновки е 

повече от уместен, макар и условен, временен. Все пак, в плуралистичното 

общество засега не е установен по-добър такъв. 

От казаното до тук следва, че моделът РР е едновременно фокусиран както 

върху процеса, така и върху резултата в етическата аргументация. 

Основополагаща е взаимовръзката между различните аспекти на етичната 

дилема, за да се постигне разбиране в дълбочина. 

 

6. Морална интуиция вместо „обоснована морална преценка“ при 

вземане на етични решения? 

 В приложната етика моралната интуиция се разглежда като алтернатива 

на обоснованите решения [10, 11]. Причините за интереса и предпочитанието 

на специалистите към този метод в професионалните общности са няколко. 

Първата е в целесъобразността да се изключат убежденията, които човек 

притежава без да се налага задълбочено обсъждане. Появата на интуитивни 

перцепции обикновено е по-скоро внезапна и спонтанна, отколкото нещо 

обмислено. Второ, идеята за морална интуиция е израз на схващанията, които 

специалистите приоритетно причисляват към „нормативно-емпиричното 

рефлексивно равновесие“ [10]. Според специалисти моралната преценка е 

всъщност интуитивен процес – свързан с конкретен проблем, действие или 

субект, макар и да е възможна връзката й с етични принципи или правила [1, 

10, 11]. Тя не е резултат на дедуктивни съждения, не е изведена от възгледи и 

убеждения, а възниква от-само-себе-си. Ако при дадени обстоятелства реша да 

нараня котката, веднага бих се замислил, че това е погрешно. Не е необходимо 

да се допитвам до други мои принципи, за да преценя. Разбира се, това не 

означава непременно, че интуитивната перцепция възниква моментално, така 

както субектът я преживява. При по-сложни случаи може да се наложи 

преценката да се направи „от дистанция“, което да позволи разграничаване и 

асимилиране на присъщите им аспекти. По подобен начин би ни се наложило 

да разгледаме многобройните детайли на едно твърде сложно произведение на 

изкуството, за да го оценим или да му се насладим. 

 Моралните интуиции са предварителни интерпретации, даващи ни 

чувство за посоката, към която нашата спонтанна преценка за проблемната 
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ситуация ни подтиква да продължим. Съществуват доказателства, че повечето 

наши преценки са интуитивни и неволни отговори на дадено 

предизвикателство, възникващи без задържане на съзнанието върху основния 

мисловен процес. Следователно е много вероятно моралните преценки на 

изпълняващите определена професия да се формират на интуитивно ниво. 

Именно чрез средствата на интуицията професионалният морал може да 

получи достъп до повече информация за моралния опит на практикуващия. 

 

7.    Заключение 

В тази статия бяха изведени конкретизации за ролята на „рефлексивното 

равновесие“ като приложен модел за морално оправдание при справяне с 

дилеми в професионалната практика. Беше изяснена връзката на РР с моралния 

опит и интуицията на вземащите решения (експерти, консултанти, 

мениджъри), а също и с принципите на справедливостта и сътрудничеството 

като гаранти за благополучието на една общност. Предпоставка за постигането 

на емоционален и когнитивен баланс при вземане на обосновани решения е 

структуриране на етичната аргументация по модела на РР и в духа на етиката 

на добродетелта, вместо безплодно фокусиране към проекти от рода на 

„космическа етика“.  
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Abstract. Cybercrime has become a part of everyday life in the modern world. Some of them 

are already known crime forms carried out through electronic means, while other crimes are 

committed through the use of automatic processing of computer data. Different types of 

cybercrime have a common scene of crime - the electronic environment. Perpetrators of such 

crimes can be located anywhere in the world, where there is a connection to the World Wide 

Web. This study provides a comparative analysis of cybercrime related regulations in the 

criminal law of Bulgaria and Latvia, as well as an analysis of certain doctrine and problems 

of practical nature. 

Keywords: cybercrime, descriptions of offences, punishment policy. 

 

1.    Introduction 

The modern day cybercrime history is not too old. As pointed out in literature 

the first such cybercrime incident was registered in 1960.  However, cybercrimes 

committed in the 60’s and the 70’s were totally different from those we encounter 

nowadays. The majority of cybercrime today simply reflects the migration of real 

world crime into cyberspace. Cyberspace has become a tool, which perpetrators use 

to commit already known criminal activities in a new way [1]. Responding to this 

growing trend, the existing criminal law regulations have been amended and 

appended, e.g. fraud using automatic data processing systems (hereinafter - ADPS) 

has been distinguished as a separate form of crime. The Council of Europe 

Convention on cybercrime in 2001 (hereinafter CoC) was the first document at the 

European level to define the set of cybercrimes [2]. Bulgaria joined the convention 

in 2005 [3]. Even though Latvia joined in 2007 [4], the basic ideas of the convention 

were already drafted in the 1998 Latvian Criminal Law (hereinafter – LKL) [5] 

already in 2005 [6]. 

At present there is no common definition of cybercrime. This can be explained 

by the rapid development in technology and its diverse forms. There is of course the 

so called short definition, e.g. it is interpreted as any kind of activity where computer 

or computer network is means of committing a crime, the goal or the scene of crime 

[7]. Another common cybercrime feature that could be pointed out, which is more 

related to the use of ADPS, is that they always occur online. There is also a wider 
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cybercrime definition, e.g.: „… any illegal, criminally punishable offence where 

automatic data processing systems (computers, scanners, printing devices, computer 

software and communication aids, electronic networks etc.) is used in the 

commission of a crime or as an instrument of crime with the aim of influencing the 

technical or information resources of automatic data processing systems or as a 

medium in the illegal information flow process.” [8] 

Taking into consideration the transnational nature of cybercrime, the EU with 

its Council of Europe framework decision 2005/222/TI „On attacks against 

information systems” [9], drafted binding regulations for member states in the field 

of ADPS. The directive foresees that each member state should carry out the 

necessary measures to ensure that any kind of unauthorised access to information 

systems on purpose, illegal access to information systems, illegal data interference 

as well as incitement, aiding and abetting to commit such offenses is punishable as 

a criminal offense. Member states were given the obligation to foresee criminal 

liability for illegal interference in information systems and illegal data interference 

of 1- 3 years imprisonment (6.p), and for crimes committed in connection with a 

criminal organization – from 2 to 5 years imprisonment (7.p). This framework 

decision was replaced in 2013 with the Directive 2013/40/EU [10] that should be 

transposed to the member state normative regulations by 04.09.2015 (16.p). The 

regulations had one more significant meaning – it stipulated the introduction of 

compulsory criminal liability for legal entities in this field.  

The Directive 2013/40/EU included two new cybercrime compositions. It 

stipulated obligation on member states to determine criminal liability for illegal data 

interception (6.p) and intentional production, sale, procurement for use, import, 

distribution or otherwise making available of tools for carrying out such kind of 

activity (7.p). The regulations did not include physical devices for carrying out such 

activity, which in this specific instance is not considered as a loophole as it would 

become too broad a concept otherwise. The changes included in Directive 

2013/40/EU concern also punishment policy. The maximum limits for penalties 

have been abolished instead defining minimum penalties as – at least 2, 3 or 5 years 

of imprisonment. The regulations also contain qualifying features of the crime that 

enable to define as serious: a) those committed within the framework of a criminal 

organisation, and irrespective of the penalty provided for: b) those that cause serious 

damage; or c) those committed against a critical infrastructure information system 

(9.p 4.d).  

The present study presents a comparative analysis of the normative regulations 

of Latvia and Bulgaria, including the analysis of how the mentioned crimes have 

been appended to the national regulations.  

 

2.    Cybercrime regulation in Latvia 

In the first part of the study the general description of cybercrime, as well as an 

analysis of the different cybercrime offences in the Latvian criminal legislation will 

be presented. Some relevant doctrine will be discussed alongside with the analysis 
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of the LKL provisions. The concept of cyber-crime was introduced in the Latvian 

regulation framework only after LKL was adopted 1998. Such offence was not 

included into the legacy of the Soviet doctrine of criminal law liability. Only in 1995 

in law was introduced into the corresponding regulation, where software was 

mentioned in a copyright context. LKL claimed to become an entirely new western 

standard criminal source. However in many situations the influence of the previous 

doctrine became obvious in the applied legal technique and approach. After 2000, 

the situation changed significantly. There is an assumption that the current LKL 

contains rules with a certain margin providing responsibility for the all currently 

known offences, where cyberspace and ADPS has been used. 

 

2.1. General description of cybercrime in Latvia 

The criminal law material norms are included in the LKL. Initially the XX 

chapter of LKL “Criminal Offences against General Safety and Public Order” 

included five clauses that were directly related to cybercrime related criminal 

offences. With the 2005 amendments [6] Section 242 of the LKL „ Unauthorised 

Acquisition of Computer Software” was excluded. Criminal offences related to 

cybercrime can be found in various sections of LKL. 

The doctrine mentions the problem that is related to the identification of 

criminal offence if committed in a cyber-environment [11]. However, a lot of crimes 

committed in the cyber-environment are not especially distinguished as they all 

correspond to the principle: “What is illegal in the real environment is also illegal 

online” [12]. For instance child pornography which without special distinction 

regarding cyber-environment is included in Section 166 of the LKL. The distribution 

of pornographic material restrictions including that in the electronic environment is 

stipulated in a special law [13]. Incitement of national, ethnic, racial or religious 

hatred using ADPS, is also included in LKL Section 78 only as an additional 

qualifying feature. The doctrine especially underlines the benefits of such an 

approach [14]. However, it could be in conflict with the principles enshrined in the 

Section 1 of LKL that a only person who is guilty of deliberately (intentionally) or 

through negligence committing an offence which is set out in this Law and which 

has all the constituent elements of a criminal offence may be held criminally liable 

and punished. 

The cybercrime materials included in the LKL were carefully considered till 

2005 as to ensure as far as possible their compliance with the technological neutrality 

principles [15]. For instance the computer system concept was substituted with 

ADPS, computer software with system resources, computer virus with ADPS 

influencing aids. As U. Ķinis pointed out such an approach has enabled avoid 

“littering” the LKL with new technological terms. [11] Further mentioned LKL 

cybercrime constituent elements were reviewed in conformity with criteria adopted 

in Latvian doctrine and practice and in the sequence as they were included in the 

LKL. 
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2.2. Cybercrime offences against fundamental rights and freedom of a person 

The Section 144 of Chapter XIV of the LKL foresees liability for breach of 

confidentiality of correspondence and information to be transmitted over 

telecommunications networks. Therefore, the object of crime is the inviolability of 

a person’s fundamental rights to private life and correspondence. The section has 

two parts. The material constituent element in the first part is the breach of 

confidentiality of correspondence. The material constituent element in the second 

part is unlawful interception of publicly unavailable data transmissions or signals in 

telecommunications networks, as well as unlawful acquisition of publicly 

unavailable electromagnetic data from a telecommunications network in which such 

data is present. The third part comprises qualifying features – crime mentioned in 

the first or second part of the section is committed for purposes of acquiring property. 

The first part foresees four types of penalties: deprivation of liberty for a term up to 

two years or temporary deprivation of liberty, or community service, or a fine. The 

penalties in the second and third part of the section differ in the maximum term of 

deprivation of liberty – for a period of 3 years or 5 years respectively.  

The doctrine points out that the norms in the present wording pose a question 

regarding the object of the crime as, in fact, there are two: personal life as well as 

person’s lawful interest in ensuring the confidentiality of data transmissions and 

signals in telecommunication networks, which in fact can only be done when there 

is a violation of ADPS including the breach of integrity and confidentiality of the 

network [11]. The subject of the crime is the person’s correspondence, publicly 

unavailable data transmissions or signals. Information of personal and confidential 

nature is protected by the criminal law even in cases when it is transmitted through 

so called open networks. The objective aspect of the crime – active, illegal activity, 

intercepting correspondence and data. A causal relationship is formed with the 

objective relationship between the guilty party’s actions which consisted of illegal 

acquisition of correspondence, transmission or data. The harm caused is closely 

linked to the interception of data or information which the injured party did not wish 

to do publicly. The subjective aspect for this particular crime is formed with 

purposeful action which is expressed in the form of intent.  

 

2.3. Computer fraud 

The Section 1771 of the LKL that foresees liability for computer fraud is in the 

chapter XVII of LKL “Criminal Offences against Property”. In its present wording 

the clause includes amendments made in 2012 [16] LKL. The section has three parts. 

The first part of section comprises the legal definition of computer fraud: „…. 

knowingly entering of false data into an automated data processing system for the 

acquisition of the property of another person or the rights to such property, or the 

acquisition of other material benefits, in order to influence the operation of the 

resources thereof (computer fraud) …”. The second and the third part stipulate 

qualifying features: "…. committed by a group of persons pursuant to prior 
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agreement ….” and „…. committed on a large scale or if it has been committed in 

an organised group ….”  

The first part of the section foresees as penalties alternative punishment: 
deprivation of liberty for a term up to three years or temporary deprivation of liberty, 

or community service, or a fine. The second part of the section foresees a longer 

period of deprivation of liberty – for a term up to 5 years as well as some additional 

optional punishment - confiscation of property. The third part classifies the crime as 

a serious crime and as penalty foresees a basic punishment of deprivation of liberty 

for a term of two years and up to ten years, as well as two additional optional 

penalties - confiscation of property and with or without police supervision for a term 

up to three years. 

The object of crime foreseen in the LKL Section 1771 is the protection of 

personal rights measured in terms of money. The subject of computer fraud is ADPS 

and data. In accordance with the legal definition foreseen in the clause the objective 

aspect of the criminal offence – intentionally entering false data with the aim of 

illegally acquiring rights of other person that could be valued in terms of money. 

Therefore, all the offence is committed using ADPS. In order to identify the 

subjective aspect of computer fraud it is necessary to determine two elements: 1) 

person’s entering false data into ADPS intentionally; 2) person while entering the 

data into ADPS had the direct or indirect intent to acquire certain rights.  

 

2.4. Cybercrime that threatens general economic interests 

The LKL chapter XIX “Criminal Offences of an Economic Nature” includes 

various cybercriminal offences that are unified into a group – crimes in the field of 

national economic interests, finances and credits. With amendments made in 2016 

[17] the Section 1921 of LKL foresees liability for adapting equipment, software, 

data and other aids to manufacture, acquire, store and distribute counterfeit money. 

The clause foresees four types of penalties: deprivation of liberty for a term of up to 

3 years; temporary deprivation of liberty, or community service, or a fine. The LKL 

Section 1931 on the other hand foresees liability for obtaining, manufacture, 

distribution, utilisation and storage of data, software and equipment for illegal acts 

with financial instruments and means of payment and consists of three parts. The 

first part defines the illegal activity as obtaining or distribution of such data as to 

enable illegal utilisation of financial instruments or means of payment. The clause 

foresees four types of penalties: deprivation of liberty for a term of up to 3 years; 

temporary deprivation of liberty, or community service, or a fine.  

The second part stipulates prohibition of utilisation of such data as to enable 

illegal utilisation of financial instruments or means of payment to manufacture or 

adapt software or equipment for the commission of the crimes provided for by LKL 

Section 193 “Illegal activities with financial instruments and means of payment”, or 

obtaining, storage or distribution of such software or equipment. The third part 

comprises qualifying features – committing crimes mentioned in part one and two 

of LKL Section 1931 in an organised group which is classified as a significantly 
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more serious crime and foresees penalty - deprivation of liberty for a term of 2 up to 

10 years with or without confiscation of property and additional penalty - police 

supervision for a term up to three years.  

It is interesting that the doctrine expresses the opinion that the person’s right to 

freely dispose any financial funds belonging to the person is also a protected interest 

[11]. However, getting to know the justification it should be concluded that is due to 

the incorrect interpretation of issue concerning mutual legal relations between the 

financial institution and the client. Similar to the case of computer fraud, the 

objective aspect of the crime is the intentional activity. The subject of this group of 

crime in the case of cybercrime is also financial instruments and means of payment. 

The harmful consequences are closely connected to the illegal use of financial 

instruments or means of payment. The causal relationship is formed by the link 

between the actions of the guilty person that is expressed by the illegal acquisition, 

distribution or use of such data that provides the opportunity to illegally use financial 

instruments or means of payment. The subjective aspect for this particular crime is 

the purposeful activity that is expressed in the form of intent. 

 

2.5. Computer criminal offences against general safety and public order  

„Classical” cybercrimes are included in the LKL chapter XX. The object of 

crime of Sections 241-245 of the LKL in its present wording is characteristic 

elements of ADPS security: integrity, confidentiality and accessibility. The subject 

of the crime in general is ADPS. An opinion can be expressed that crimes mentioned 

in this chapter can only be committed with direct or indirect intent. The doctrine 

point out that indirect intent in this following case is only possible theoretically [11].  

The LKL Section 241 foresees liability for arbitrary accessing automated data 

processing systems. The section comprises three parts. Part one provides legal 

definitions for the most significant elements of the crime: arbitrary access breaching 

of system protective means or also as an alternative: access carried out without the 

relevant permission or using the rights granted to another person. The obligatory 

precondition is the consequences indicated – substantial harm. The minimum 

amount of substantial harm in monetary terms is 3 minimum salaries [18]. The 

objective aspect of the crime is the arbitrary access to ADPS, i.e. – active action. 

However the objective aspect will only come true if there has been substantial harm. 

The second part provides qualifying features – if the crime mentioned in the first 

part was committed for purposes of acquiring property. The second part and the third 

part penalty foresee also possibility of additional measures – confiscation of 

property. The third part provides qualifying features – serious consequences or 

directed against special objects - ADPS, that process information related to State 

political, economic, military, social or other security. This points out to an additional 

object of crime – state security. The introduction of this object is related to the 

transfer of Directive 2013/40/EU in the national legislation although the doctrine 

points out other reasons as well [11]. The norms foresee four alternative punishment 

measures: deprivation of liberty; temporary deprivation of liberty, or community 
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service, or a fine. The first part foresees deprivation of liberty for a term of 2 years, 

the second – up to 4 years and the third – up to 5 years. The objective aspect of the 

crime will come true if there are serious consequences regardless of the ADPS type. 

On the other hand the objective aspect of the crime will come true with regards to 

special ADPS just by the fact of arbitrary access.  

The LKL Section 243 foresees liability for interference in the operation of 

automated data processing systems and illegal actions with the information included 

in such. The clause in its present wording consists of 5 parts (the fourth part was 

excluded by the 2012 law [16]). The first part stipulates liability for unauthorised 

modifying, damaging, destroying, impairing or hiding of information stored in 

ADPS, or knowingly entering false information into an ADPS. Similar to the 

aforementioned clause the obligatory precondition is substantial harm. The second 

part foresees liability for knowingly causing interference in the operation of an 

ADPS by entering, transferring, damaging, extinguishing, impairing, changing or 

hiding information, if the protective system is damaged or destroyed thereby and 

substantial harm is caused. The third part is a qualifying feature of the crime 

committed in the first and second part – committed for purposes of acquiring 

property. The fifth part is a qualifying feature of the crime committed in the first and 

second part - committed by an organised group or if they have caused serious 

consequences, or if they are directed against an automated data processing system 

that processes information related to State political, economic, military, social or 

other security. The clause foresees four alternative types of penalties: deprivation of 

liberty; temporary deprivation of liberty; community service; fine. The maximum 

term of deprivation of liberty is different: the first part – up to 2 years, the second – 

up to 3 years, the third – up to 5 years and the fifth – up to 7 years. The third and 

fifth part foresees also possibility of additional measures - confiscation of property 

and probationary supervision for a term up to three years. 

The LKL Section 244 stipulates liability for illegal operations with ADPS 

resource influencing devices. The section consists of two parts. Part one stipulates 

the characteristic elements of the crime: the illegal manufacture, adaptation for 

utilisation, sale, distribution or storage of such tool or software which is intended for 

the influencing of resources of an ADPS or with the aid of which access to an ADPS 

or a part thereof is possible for purposes of committing a criminal offence. There are 

four types of penalties foreseen: deprivation of liberty for a term up to two years 

(second part – up to 5 years); temporary deprivation of liberty; community service; 

fine. The second part foresees the qualifying features in the form of consequences, 

i.e. the actions carried out under the first part have serious consequences.   

With the 2009 amendments [19] the LKL was appended with the Section 2441 

that foresees liability for the acquisition, manufacture, alteration, storage or 

distribution of data, software and devices for carrying out illegal activities with 

terminal equipment of electronic communications networks. The clause prescribes 

liability for the identification of terminal equipment of electronic communications 

network in an electronic communications network for necessary data alterations or 
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the acquisition, storage or distribution of data intended for such purposes, as well as 

the acquisition, development, storage or distribution of programs or equipment 

intended for such purposes without the consent of the manufacturer or the authorised 

person. Three alternative preconditions are necessary to make the activity a 

criminally punishable offence: such activities have been committed for purposes of 

acquiring property; if it has been committed by a group of persons pursuant to prior 

agreement; if it has caused significant damage. Four types of penalties are foreseen 

for committing such and offence: deprivation of liberty for a term up to two years; 

temporary deprivation of liberty; community service; a fine.  

The LKL Section 245 foresees liability for breach of ADPS safety provisions. 

The wording of the clause has remained unchanged since the LKL came into force 

(only the penalties were amended). As indicated in the doctrine the mentioned clause 

has been dead from the moment it came into force. The justification for the aforesaid 

opinion is the fact that there are no unified regulations in Latvia in this field. 

However its theoretical application is possible and therefore the clause has not been 

excluded from the LKL regardless of the fact that it has never been applied since 

1998 [11]. It foresees liability for violation of provisions regarding information 

storage and processing, or violation of other safety provisions regarding 

computerised information systems if such has been a cause of stealing, destruction 

or damage of the information, or other substantial harm has been caused thereby as 

well as special subject - a person responsible for compliance with these provisions. 

Three types of sanctions are foreseen: temporary deprivation of liberty; community 

service; fine.  

 

3.    Cybercrime regulation in Bulgaria 

After the presentation of the analysis of the cybercrime provisions in Latvian 

Criminal Code in the first part of the comparative study, in the second part the 

relevant offences in the Bulgarian Criminal Code (hereinafter – BCC)[20] will be 

discussed. The place of the cybercrime provisions in the Criminal Code, as well as 

the approach of the lawmaker in formulating the offences will be analyzed. The 

common features of cybercrime offences will be identified and discussed. The 

specific definitions related to computer crime and laid down in the BCC will be 

briefly presented too. The description of the different types of criminal conduct in 

the cybercrime provisions, as well as the penalties provided for them will be 

discussed. Brief remarks will be made on the conformity of the cybercrime 

provisions in the BBC with the relevant international legal instruments. In the 

conclusion the results of both the BCC analysis and the comparative analysis will be 

presented. 

 

3.1. General description and system of computer offences under the Bulgarian 

Criminal Code 
The lawmaker introduced cybercrime offences by a series of amendments to the 

BCC in 2002, 2007 and 2010. A new chapter “Cybercrime” was created for the 
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offences that constitute a direct attack to computer systems and data. The other 

computer-related offences were placed in different chapters of the Code, close to the 

respective traditional offences – for example computer fraud, illegal access to 

electronic communications, pornography, etc. Thus the Bulgarian lawmaker 

followed the principle to place the different types of offences in the code according 

to the character and the importance of the relations protected. It should be noted also 

that there are some traditional crimes whose formulation is enough broad to cover 

the cases where such offences are committed through IT although the lawmaker has 

not introduced a special provision for them (for example infringement of copyright 

under art. 172a BCC). 

Computer-related offences show some common features in their descriptions 

which makes possible their overall analysis before the analysis of the different 

offences. 

The object of computer offences is different because it depends on the fact 

whether the offence directly affects only computer systems or data or, like the 

computer fraud or pornography, affects also another types of social relations. 

However, all computer offences have as their object the social relations which 

guarantee the lawful creation, access to, use and storage of computer data, computer 

programs, networks and systems.  

As far as the so-called objective aspect of the crime is concerned, there are some 

common elements of the analyzed offences. First of all, most of the discussed crimes 

have a specific material object - computer data, computer program, computer 

network, computer system, or computer virus. All these terms with special meaning 

are defined in Article 93 BCC: a "computer system" is any device or a group of 

interconnected or related devices, one or more of which, pursuant to a program, 

performs automatic processing of data (21);  "computer data" is any representation 

of facts, information or concepts in a form suitable for automatic processing, 

including computer programs (22);  "provider of computer information services" – 

this is any individual or entity that provides opportunities for communication by 

means of a computer system or that processes or stores computer data with regard to 

the above communication service or its users (23). "computer network" is a group of 

interconnected computer systems or devices which allows the exchange of computer 

data (25); "computer program" is a sequence of machine instructions which can 

make a computer system perform certain functions (26); and "computer virus" is a 

computer program which spreads itself automatically and against the will or without 

the knowledge of the persons using the computer systems and is intended for 

bringing computer systems or computer networks into an undesirable for the people 

using them state or for the occurrence of undesirable results (27).  

It’s worth mentioning that some foreign experts retain that the definitions in the 

BCC correspond to those in the Council of Europe Convention on Cybercrime [21]. 

Another common feature of the cybercrime offences is the broad variety of 

forms of unlawful conduct that constitutes the actus reus (see art. 319a BCC for 

example).  Sometimes it is the specific method of commission of the crime which 
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takes a variety of forms (for example the computer fraud). Most of the offences 

require the so-called criminal result – for example damage caused to another 

person’s property, etc. Sometimes the criminal result is defined as a qualifying 

feature – it justifies heavier sanctions because of the higher social danger of the 

crime in such cases (for example substantial damages, heavy consequences, etc). 

The subject of the offences is mainly described as “whoever” which means that 

the offence can be committed by anyone who is fit to bear criminal responsibility. 

Sometimes the special quality of the subject is a qualifying feature – for example 

when the crime is committed by a public official.  

The subjective aspect of the analyzed offences shows that they are committed 

intentionally, sometimes a special aim or a special intention is also required in the 

main description or as a qualifying feature in the special descriptions. There is only 

one negligent computer-related offence – damaging or destroying another’s property 

under art. 216, paragraph 6 BCC. 

The penalties provided for computer offences are mainly deprivation of liberty 

for certain terms and/or fines. Most of the sanctions are formulated as cumulative or 

alternative. The penalties show that the lawmaker regards the computer crimes as 

offences with relatively law danger. Only in a few cases the sanction provided for in 

the main description of the crime shows that it is a “grave crime” under art. 93, point 

7 CC (“any crime for which the law provides punishment by deprivation of liberty 

for more than five years, life imprisonment or life imprisonment without 

substitution”). The analysis of sanctions provided for in most of the special 

provisions which envisage higher degree of social danger show that in such cases 

deprivation of liberty for more than 5 years can be imposed. 

The analysis of the system of the cybercrime offences shows that the lawmaker 

has provided for main descriptions where the crimes described show the typical 

social danger of such unlawful acts, and special descriptions where the envisaged 

crimes show a higher or a lower social danger than the crimes in the main 

descriptions. The special descriptions which show higher degree of social danger are 

formulated on the basis of different qualifying features (regarding the object, the 

objective aspect, the subject or the subjective aspect of the crime). 

 

3.2. Computer-related crimes against the person 

In 2002 and 2007 amendments were made in the texts dedicated to crimes 

against sex inviolability and sex moral in order to guarantee a better protection of 

the respective social relations where such crimes are committed through the use of 

IT.  

A new article 155a BCC (SG No. 38/2007) was introduced which criminalizes 

the conduct of whoever, for the purpose of establishing a contact with a person who 

is under 18 years of age, in order to perform fornication, copulation, sexual 

intercourse or prostitution, provides in Internet or in another manner information 

about him/her (paragraph 1) and for the conduct of whoever, for the purpose of 

performing a fornication, copulation or sexual intercourse, establishes a contact with 
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a person who is under 14 years of age, by using information provided in Internet …. 

The provided sanction in both cases is deprivation of liberty of up to five years and 

a fine from BGN five thousand to BGN ten thousand.  

Some changes were made also in the provisions criminalizing pornography. 

Article 159, paragraph 1 BCC gives the main provision of pornography, stating that 

a person who produces, displays, presents, broadcasts, distributes, sells, rents or 

otherwise circulates a pornographic material, shall be punished by deprivation of 

liberty of up to one year and a fine of BGN one thousand to three thousand. The new 

paragraph 2 (SG No. 38/2007) was inserted to cover the cases where the 

pornographic material is distributed through Internet and set a heavier sanction for 

such conduct - deprivation of liberty of up to two years and a fine of BGN one 

thousand to three thousand. The next paragraphs envisage special provisions of the 

analyzed crime. The object in these cases includes also the social relations that 

guarantee the correct physical, mental and moral development of young people.  

In paragraph 3 the qualifying feature is the age of the person to whom the 

pornographic material is distributed – a person who has not turned 16 years of age 

(deprivation of liberty of up to three years and a fine of up to BGN five thousand).  

In paragraph 4 the qualifying feature is the fact that a person who has not turned 

18 years of age, or a person who looks like such a person, has been used in the 

creation of a pornographic material (deprivation of liberty of up to six years and a 

fine of up to BGN eight thousand).  

The heaviest sanction is provided for the case under paragraph 5 where the acts 

under paras. 1 - 4 have been committed at the orders or in implementing a decision 

of an organized criminal group -  deprivation of liberty from two to eight years and 

a fine of up to BGN ten thousand, the court being also competent to impose 

confiscation of some or all the possessions of the perpetrator. The sanction shows 

that the lawmaker considers such cases as very dangerous, a position which is in 

compliance with relevant international legal instruments. 

Article 159, paragraph 6 BCC criminalizes another two forms of criminal 

conduct - whoever possesses or provides for himself or for another person through 

a computer system or in another manner a pornographic material in whose creation 

a person who has not turned 18 years of age has been used or a person who looks 

like such a person, is punished by deprivation of liberty of up to one year or a fine 

of up to BGN two thousand.  

According to paragraph 7 an additional criminal law measure is imposed in the 

said cases - the material object of criminal activity is expropriated to the benefit of 

the State, and where it is not found or has been disposed of; its money equivalent is 

awarded.  

  

3.3. Computer-related crimes against the citizens’ rights  

Section V “Violation of the Inviolability of Correspondence” of the BCC was 

amended too to meet the challenges laid down by the use of IT. 
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Under Article 171, paragraph 1 BCC is prohibited the conduct of whoever 

contrary to the law becomes aware of the content of an electronic message not 

addressed to him/her or prevents such a message from reaching its original 

addressee. The provided punishment is deprivation of liberty for up to one year or a 

fine from BGN one hundred to three hundred. The social relations that guarantee the 

security of correspondence and the personal element of its inviolability are the object 

of this offence, and in particular the relations that arise in relation with the 

submission to the recipient in authentic state and the maintaining of the 

confidentiality of the message [22]. A heavier punishment is provided in paragraph 

2 if the act was perpetrated by a public official who availed himself of his official 

position  (deprivation of liberty for up to two years, and the court may also rule 

deprivation of the right under Article 37 (1), sub-paragraph 6 BCC). The social 

danger in this special description of the crime is higher because additional relations 

are infringed – those who guarantee the lawful execution of duties by public 

officials. 

The material object of the offence is the information sent in the form of an 

electronic message. The criminal conduct is given in different forms – the 

perpetrator unlawfully gets aware of the message or prevents the message from 

reaching its addressee. It is a result crime – the perpetrator must get aware of the 

information. The subject of the crime is a person who is not the recipient of the 

message. The offence under article 171 BCC is an intentional one. 

Article 171, paragraph 3 BCC (Supplemented, SG No. 92/2002) defines another 

crime against inviolability of correspondence committed through the use of ICT – 

the so-called illegal interception. This provision prohibits the conduct of whoever, 

by use of special technical means, unlawfully obtains information not addressed to 

him, communicated over the telephone, telegraph, computer network or another 

telecommunication means. The punishment is deprivation of liberty for up to two 

years. The object of the crime here are the social relations that guarantee the 

confidentiality of data transferred by technical means. The criminal conduct is 

defined as “obtain”. The offence is committed through the use of technical means. 

The subject again is a person who is not the recipient of the message. The subjective 

aspect of the crime requires intent.  

There is also a special provision of the analyzed crime under paragraph 4, where 

the act under paragraph 3 has been committed with a venal goal in mind (the 

qualifying feature is the special goal in the subjective aspect of the crime) or 

considerable damages have been caused (the qualifying feature being the result of 

the crime). The sanction is higher in order to mirror the higher degree of social 

danger - deprivation of liberty for up to three years and a fine of up to BGN five 

thousand.  

Under article 172a BCC the unlawful use of another’s intellectual property in 

any possible way is criminalized. It should be noted that the lawmaker has not made 

any changes to cover the cases where the crime is committed by use of ICT. 

However, the terms and phrases used are broad enough to retain that such cases are 
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anyway covered and the text is in compliance with international instruments. The 

penalty is deprivation of liberty for up to five years and a fine of up to BGN five 

thousand.  

If the crime under article 172a BCC is committed more than once or substantial 

damages are caused the penalty is heavier – deprivation of liberty for one to six years 

and a fine of BGN three thousand to BGN ten thousand. 

 

3.4. Computer-related crimes against property 

Article 212a describes the computer fraud in two main provisions without any 

special provisions which provide heavier or lighter sanctions. The place of the crime 

in the system of the CC shows that it is an offence against property.  

According to art. 212a, paragraph 1 BCC (Amended, SG No. 38/2007) where 

an individual, in view of providing a benefit to him-/herself or another, brings or 

maintains misleading representations in someone through introducing, modifying, 

deleting, or erasing computerized data or through the use of an electronic signature 

of another causes him/her or another harm, shall be punished for computer fraud by 

deprivation of liberty from one to six years and a fine of up to BGN six thousand.  

Under art. 212a, paragraph 2 BCC (Amended, SG No. 38/2007) the same 

sanction shall be imposed to the individual who, without being entitled thereto, 

introduces, modifies, or erases computerized data in order to unduly obtain 

something, that should not go to him.  

The object of computer fraud is complex and includes two groups of social 

relations: (1) the relations that guarantee the normal exercise of the property rights 

and the relations that ensure that people make transfer of property rights upon free 

decision and clear mind; and (2) the relations which guarantee the lawful creation 

use and store of computer information data. The prohibited conduct under paragraph 

1 shows that the first form of the computer fraud is just a “computerized” version of 

the classic fraud – bringing or maintaining of misleading representations. What 

differentiates the computer fraud is the specific method for committing the crime - 

through an impact over computer information system or through the use of an 

electronic signature of another person thus creating the false impression that the 

electronic statement is made by the real holder of the signature. The crime is 

naturally a result one. The subject is every physical person who is not authorized to 

introduce the mentioned modifications to the computer information system or a 

person who is not the holder of the digital signature. 

The computer fraud under art. 212a, paragraph 2 BCC criminalizes all kinds of 

unlawful modifying of existing computer information data. The subject is a physical 

person which has not the right to cause the impact over the computer information 

system which is the material object of the crime.  

The subjective aspect of the computer fraud requires a direct intent and a special 

aim under par. 1 and a special intention under par. 2. 

Article 216 paragraph 3 BCC (New, SG No. 92/2002) gives a special description 

of  destroying or damaging of another’s property where it is committed through the 
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use of IT (this is in fact the qualifying feature) - where an individual, through 

acquiring illegal access to a computer relevant to an enterprise, establishment, legal 

entity or individual, destroys or causes harm to the property of another. The object 

here is complex again: the social relations that guarantee the normal exercise of 

ownership rights (1) as well as those that guarantee the lawful use of computer 

systems. The provided punishment is deprivation of liberty from one to six years and 

a fine of up to BGN ten thousand.  

The lawmaker has provided a few special cases of the offence. Under paragraph 

4 in minor cases the punishment is naturally lighter - deprivation of liberty for up to 

six months or a fine from BGN one hundred to three hundred.  

Under paragraph 5, where a number of qualifying features are laid down (if 

considerable damages or other grave consequences are caused; the act is committed 

by a person under Article 142, paragraph (2), subparagraphs 6 and 8 BCC; the act is 

associated with the destruction or damaging of telecommunication network 

elements) the punishment is deprivation of liberty for up to ten years, and the court 

may also rule deprivation of rights under Article 37, paragraph 1, sub-paragraphs 6 

and 7 BCC.  

According to paragraph 6 if the act under paragraphs (3) and (5) has been 

committed through negligence, the punishment shall be deprivation of liberty for up 

to two years or a fine of BGN one hundred to three thousand.  

 

3.5. Computer crimes related to documents 

The Bulgarian lawmaker has also provided criminal liability for the commission 

of some of the traditional document offences through the use of IT. Under article 

313 CC is criminalized the co-called “false declaring” in official documents 

(paragraph 1) and in private documents (paragraph 3). The object of the analyzed 

crime includes the social relations which guarantee the lawful and correct 

preparation, use and storage of documents and in particular the rules that guarantee 

the declaration of true facts. Under article 313, paragraph 1 CC whoever asserts an 

untruth or holds back a truth in a written declaration or an electronic message which 

by virtue of a law, decree or regulation of the Council of Ministers are submitted to 

a state authority for certifying the truth about certain facts, shall be punished by 

deprivation of liberty for up to three years or by a fine of BGN one hundred to thirty 

hundred. The same penalty is laid down also in paragraph 3 where the same conduct 

is prohibited with the sole difference that the document is a private one and that the 

criminal act includes not only the false declaration of facts but also the use of the 

electronic message as proof of the untrue certified facts or statements.  

Article 313, paragraph 2 BCC provides for a heavier sanction where the act 

under paragraph 1 has been committed with a special purpose - to avoid payment of 

due taxes - deprivation of liberty for one to six years or a fine from BGN one hundred 

to two hundred and fifty.  
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3.6. Computer crimes under Chapter Nine “Cybercrime” BCC 

As it was mentioned before, the Bulgarian lawmaker has decided to introduce a 

new chapter in the Criminal code (SG No. 92/2002), dedicated to computer offences 

which directly affect computer data and systems.  

Article 319a, paragraph 1 BCC provides criminal liability for whoever copies, 

uses or obtains access to computer data in a computer system without permission, 

where such is required. The object of the so-called “illegal access” offence is the 

social relations that guarantee that any access to computer systems is performed by 

an authorized subject. The punishment is a fine of up to BGN three thousand. The 

lawmaker has formulated a few special provisions of the crime (paras. 2-5) with a 

view to different qualifying circumstances. Under paragraph 2 where the act under 

par. 1 has been committed by two or more people, who have previously agreed so to 

do, the punishment is deprivation of liberty of up to one year or a fine of up to BGN 

three thousand. Paragraph 3 provides for an even heavier sanction - where the act 

under par. 1 is repeated or is committed with regard to data for creation of an 

electronic signature, the punishment is deprivation of liberty of up three years or a 

fine of up to BGN five thousand. The special case under paragraph 4 is qualified 

with a view to the material object of the crime - where acts under paragraphs 1-3 

have been committed with regard to information that qualifies as a secret of the State 

or to another information protected by the law, the punishment is deprivation of 

liberty from one to three years, unless severer punishment has been envisaged. The 

qualifying element under paragraph 5 is the result of the crime – “grave 

consequences”. The provided punishment is deprivation of liberty for one to eight 

years which indicates the very high degree of danger of the crime. 

Article 319b BCC criminalizes the illegal data interference. Under paragraph 1 

whoever, without consent by a person administering or using a computer system, 

installs, modifies, deletes or destroys a computer program or computer data, where 

the occurrence is not considered insignificant, is punished by deprivation of liberty 

of up to one year or a fine of up to BGN two thousand. There are special provisions 

with a view to three qualifying features - significant damage or other grave 

consequences, where the punishment is a deprivation of liberty of up to two years 

and a fine of up to BGN three thousand (par. 2) and commission of the act in view 

of obtaining a material benefit, the punishment here being deprivation of liberty from 

one to three years and a fine of up to BGN five thousand (par. 3).  

Article 319c, paragraph 1 BCC criminalizes the case where the act under art. 

319b is committed with regard to data that are provided electronically or upon 

magnet, electronic, optic or other carriers by virtue of the law. The punishment laid 

down in this special case is deprivation of liberty of up to two years and a fine of up 

to BGN three thousand. According to article 319c, paragraph 2 BCC  where the act 

under par. 1 was intended to prevent the fulfilment of an obligation, the punishment 

shall be deprivation of liberty of up to three years and a fine of up to BGN five 

thousand. Actually this is another special provision where the qualifying element is 

the special intention of the perpetrator. 
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Article 319d BCC was introduced to criminalize the so-called illegal system 

interference. Paragraph 1 prohibits the introduction of a computer virus in a 

computer system or in a computer network, while paragraph 2 criminalizes the 

introduction of another computer program which is intended to disrupt the work of 

a computer system or a computer network or to discover, erase, delete, modify or 

copy computer data without permission, where such is required, as long as it is not 

a graver crime. The penalty in both cases is a fine of up to BGN three thousand. 

Higher sanction is provided under paragraph 3 where two qualifying features 

increase the social danger of the crime - a considerable damage as a result of the act, 

or repeated commission of the act (deprivation of liberty of up to three years and a 

fine of up to BGN one thousand).  

Article 319e, paragraph 1 BCC criminalizes the disclosure of passwords or 

codes for access to a computer system or to computer data. Here the social relations 

that guarantee the security of computer systems or data are affected. The crime has 

a special material object - a password or codes for access. The offence is formulated 

as a result crime – in order to be completed, personal data or information which 

qualifies as secret of the State or another secret protected by the law, must be 

revealed. It is naturally an intentional crime. The sanction provided is deprivation of 

liberty of up to one year. Paragraph 2 envisages a special provision formulated with 

a view to three different qualifying elements – one pertaining to the subjective aspect 

of the crime (act committed with a venal goal in mind) (1) and the other two referring 

to the result of the crime – the caused considerable damage (2) or other grave 

consequences (3). The sanction in such cases is naturally higher - deprivation of 

liberty of up to three years.  

Article 319f BCC criminalizes the conduct of a provider of information services 

who, acting in this capacity, violates the provision of Art. 6, par. 2, sub-paragraph 5 

of the Electronic Document and Electronic Signature Act. The provided sanction is 

fine of up to BGN five thousand, unless subject to severer punishment. The actus 

reus is defined as “violates” so the perpetrator infringes his duties under the special 

legislation. The subject is a special one - a provider of information services, a term 

which was already discussed. The crime requires intent. The provision refers to the 

special legislation in the field of electronic document and electronic signature for the 

rest of the constitutive elements of the crime. 

4.    Conclusions 

The constituent elements and penalties stipulated in sections on cybercrime in 

the LKL are in conformity with the regulations of Council of Europe Convention on 

Cybercrime and the Directive 2013/40/EU. However there is a doubt regarding 

certain individual norms where no a single criminal process has been initiated for 

almost 20 years now. 

The introduction of technologically neutral definition in the majority of the LKL 

clauses that foresee liability for cybercrime is to be evaluated positively. However, 

there are some deficiencies, e.g. in the enacting of first part of LKL Section 244.  
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A deeper analysis related to the effectiveness of the regulatory framework is 

prevented by the condition that officially available sources of information regarding 

cybercrime are not distributed as a separate category [23]. However, the statistical 

material forming characteristics must be taken into account. According to the 

information provided by the prosecutor's office it can be concluded that in 2014 the 

pre-trial investigation has been completed and the cases of LKL Section 144, 148, 

177 and 1931 of the offences listed have been transferred to the courts. At the same 

time it is noted that no criminal proceedings at the Section 147, 241, 243, 244, 2441 

and 245 have been completed. [24] This may indicate that the investigating 

authorities do not have a sufficient capacity to investigate such crimes. Thus, the 

progressive trend in the regulatory framework - ADPS concept of the use and 

implementation of the principle of technological neutrality, yet do not make a 

significant contribution to these cases in practice.  

The Bulgarian legislator has introduced provisions that criminalize most of the 

forms of illegal computer-related conduct discussed in the international legal 

instruments. The descriptions of different offences, as well as the penalties provided 

for them are in compliance with the CoC and the Directive 2013/40 EU.  

However, the analysis shows that there are some shortcomings in the present 

criminal law regulation.  

First, the small volume of case law probably means that the current formulation 

of cybercrime offences doesn’t ensure their effective implementation.  

Second, Bulgarian criminal law experts point out some problems concerning the 

description of the offences. For example prof. Stoinov underlines that the computer 

fraud formulation is inadequate because it doesn’t take into account the development 

of new technologies and still requires that a physical person be deceived to dispose 

of the property. On the contrary, nowadays computer programs are often developed 

in which automatic transfer of money or other property is laid down. In such program 

the data is entered in a computer information system without passing through human 

mind [25].  

Third, international experts, evaluating the implementation of CoC, note that the 

Bulgarian computer crime provisions do not correspond fully to the provisions of 

the Convention. Only in relation to a few aspects of the regulation (definitions of 

computer system, etc., aiding and abetting, attempt, corporate liability, type and 

amount of sanctions) it is said that Bulgaria is in compliance with the CoC [21]. 

The comparative analysis of Latvian and Bulgarian cybercrime provisions 

permits the following important conclusions to be made: 

Both jurisdictions have naturally used the same international legal instruments 

as a model for development of their cybercrime regulation. Besides, both criminal 

codes are influenced by Soviet criminal law doctrine and lay on the same main 

concepts. Further, an opinion can be expressed that the CoC and Directive 

2013/40/EU of the set regulations have been introduced in the Latvian and Bulgarian 

criminal law. Although the criminal law framework obviously has the same roots in 

both countries, some differences appear in the legal technique of the composition of 
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crime hypothesis formation - the definitions used (while Latvia has chosen to 

modernize its cyber framework by introducing ADPS concept and principle of 

technological neutrality crime composition descriptions, Bulgaria still uses the 

definitions of computer system, etc.); the approach in formulation of the offences 

(the cybercrime offences provided for in the international instruments sometimes are 

introduced through criminalization of forms of conduct that affect different social 

relations and are placed in different chapters of the two criminal codes); the 

punishment policy (the penalties in Latvian Criminal Code are slightly heavier than 

those in the BCC). 

However, the practice shows that the approach currently laid down in Latvian 

legislation the does not demonstrate significant improvements in cybercrime 

investigation and putting it to court. And yet it can be explained by an insufficient 

qualification of investigative personnel. In Bulgaria the approach to the regulatory 

framework in the area is more conservative but in general more corresponding to the 

criminal justice traditions. At the same time the Bulgarian judicial practice in the 

field of cybercrime is not significantly wider. Thus, it is objectively impossible to 

carry out the comparison of the identified problems in judicial practice. Nowadays, 

technology is developing very fast and the conservative approach to cybercrime may 

cause substantial problems to appliers. This indicates to a necessity to find a balance 

between the principles of criminal law and technology development. 
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Abstract. The main thesis, which was justified in the report is that the protection of critical 

infrastructure is essential to national and international security policy. 

It is important to clarify the terminology - the problem of the protection of critical 

infrastructure should be distinguished from the problem of the protection of the population. 

The second problem concerns the distinction of two characteristics of the critical 

infrastructure - sustainability and vulnerability. Namely the identification of the vulnerability 

of the critical infrastructure and of its individual objects is an essential part of national 

security policy. 

Keywords: security, national security, national security policy, critical infrastructure, 

objects of critical infrastructure, protection of critical infrastructure. 

 

1.    Въведение 

През последните години защитата на критичната инфраструктура се 

превръща в част от националната и международната политика за сигурност. 

Влошаването на параметрите на средата за сигурност в глобален мащаб 

води до нарастване на несигурността и уязвимостта и до търсене на нови 

подходи за постигане на национална сигурност. 

Както за много други понятия, така и за съдържанието на понятията 

„сигурност”, „политика за сигурност“ и „критична инфраструктура“ има 

непрестанни дискусии между изследователите. Излишно е да подчертаваме 

колко свободно се употребяват в медиите, а и от широк кръг хора, които нямат 

претенции, че извършват теоретичен анализ.  

 

2.    Защита на критичната инфраструктура 

Защитата на критичната инфраструктура е важен елемент на националната 

сигурност на Република България. Критичната инфраструктура съдържа 

системи, мрежи, активи и обекти, които осигуряват стоки и услуги, 

необходими за нормалното функциониране на обществото. Суверенитетът, 

сигурността и независимостта на държавата се определя от стабилното и 

непрекъснато функциониране на критичната инфраструктура.  

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2z6KKvunLAhXMIJoKHfN1BXMQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.unibit.bg%2Fen&usg=AFQjCNG9iu2O5h0B_2hQ38AfMC42TnbHvg&bvm=bv.118353311,d.bGs
mailto:smichev@abv.bg
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Какви са според нас основните проблеми, свързани със защитата на 

критичната инфраструктура именно като елемент от политиката за постигане 

на национална сигурност. 

Колкото и банално да звучи, първият проблем се отнася до 

уточняването на терминологията. Тук не става дума за схоластическата 

страна на спора, а за обекта на политиката – критичната инфраструктура. 

Нашата теза е, че в почти всички определения и легални дефиниции няма 

еднозначен отговор какво прави една инфраструктура критична. Много бързо 

въпросът се предефинира в: кой или какво би довело до такова разрушаване на 

критичната инфраструктура, което ще има катастрофални последици за 

хората, функционирането на обществото и т.н.  

Според нас акцентът в определението трябва да бъде поставен върху това, 

че критичната инфраструктура е човешко творение и чрез човешка намеса 

може да бъде злонамерено или неволно, некомпетентно разрушена. В процеса 

на това разрушение може да има жертви, но най-съществени са последиците 

за функционирането на обществото и държавата. Иначе казано, проблемът за 

защитата на критичната инфраструктура трябва да се отдели от този за защита 

на населението. 

Впрочем такъв е и генезисът на понятието. Терминът “инфраструктура” 

е въведен през ХІХ в. от швейцарския военен теоретик Антуан-Хенри 

Жомини, който изтъква стратегическото и оперативното ѝ значение за 

ръководството на бойните действия.  

Както е известно, доскоро постигането на сигурността и в теоретичен, и 

в практичен аспект се интерпретира преди всичко като изграждане на 

отбранителни способности. Днес понятията „сигурност“ и „национална 

сигурност“ се ситуират в много по-широк контекст и един от примерите е 

еволюцията и на понятието “инфраструктура” То започва да се използва в 

икономическата теория и в теорията на управлението. В края на ХХ век 

защитата на критичната инфраструктура е съществен елемент от политиката 

за сигурност на много страни, които отчитат, от една страна, процесите на 

глобализация, а от друга, борбата срещу международния тероризъм.  

Защитата на критичната инфраструктура става приоритет при 

осигуряването на националната и международната сигурност след 

терористичните актове в САЩ от 11 септември 2001 г., в Мадрид през 2004 и 

Лондон през 2005 г.  

В САЩ през 2002 г. защитата на критичната инфраструктура се възлага 

на създаденото Министерство на вътрешната сигурност. Според Закона за 

вътрешната сигурност на САЩ Министерството координира на национално 

равнище дейностите по защитата на критичната инфраструктура. Основна 

роля в тази дейност има Дирекция „Анализ на информацията и защита на 

инфраструктурата”, която е в рамките на Министерството на вътрешната 

сигурност. Министерството на вътрешната сигурност в сътрудничество с 

останалите собственици и оператори на критична инфраструктура разработва 
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единна методология за идентифициране на съоръжения, системи и функции с 

критичност от национален мащаб с цел установяването на приоритетите за 

защита.  

До 2002 – 2004 г. Дирекция „Анализ на информацията и защита на 

инфраструктурата” изготвя списък с 33 000 елемента от критичната 

инфраструктура в САЩ. По-късно списъкът е намален до 1700 елемента, които 

се считат за най-критични от национална гледна точка. В процеса на 

изработване на списъка се прилагат оценки на уязвимостта и информация за 

заплахите. Сред експертната общност в САЩ има сериозни критики относно 

процеса на съставяне на списъка с обектите от критичната инфраструктура.  

Европейският съюз също започва да развива политика за защита на 

критичната инфраструктура в контекста на борбата срещу международния 

тероризъм. Тази политика в началото се координира от Главна дирекция 

“Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия.  

Европейската комисия приема през 2005 г. „Зелена книга“ за Европейска 

програма за защита на критичната инфраструктура. В „Зелена книга“ за първи 

път на общностно ниво се дава дефиниция на понятието “критична 

инфраструктура” и се предлага препоръчителен списък на секторите от 

критичната инфраструктура. Освен термина “национална критична 

инфраструктура”, в „Зелена книга“ се утвърждават и терминът “европейска 

критична инфраструктура”.  

През 2006 г. стартира Европейска програма за защита на критичната 

инфраструктура (European Programme for Critical Infrastructure Protection - 

EPCIP). Всички страни, членки на ЕС, са задължени да разработят Национална 

програма за защита на критичната инфраструктура и да определят национална 

точка за контакт [1, с. 5-8].  

Терминът “критична инфраструктура” е въведен в българското 

законодателство през 2005 г. с приемането на Закона за управление при кризи, 

който по-късно беше отменен.  

Защитата на критичната инфраструктура е дефинирана в Закона за 

защита при бедствия като: „Съвкупност от дейности, целящи гарантиране на 

нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните 

инфраструктури с цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране 

на заплахите, рисковете или уязвимостта им” [2]. 

С Постановление на МС №181 от 20 юли 2009 г. за определянето на 

стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната 

сигурност. В неговото приложение е представен Списък на стратегическите 

обекти и дейности от значение за националната сигурност. 

Съществено значение за изясняване на терминологията и постигане на 

хармонизация на действията има „Наредбата за реда, начина и компетентните 

органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка 

на риска за тях”, в сила от 23. 10. 2012 г. В Раздел I. 

Общи положения се казва: „С наредбата се определят редът, начинът и 
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компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и 

обектите им в Република България и за оценка на риска за тях“. 

В Допълнителните разпоредби са дадени легални дефиниции: 

„Критична инфраструктура” е система или части от нея, които са от 

основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, 

здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното 

благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би 

имало значителни негативни последици за Република България в резултат на 

невъзможността да се запазят тези функции. 

„Обект на критична инфраструктура” е организационно и/или 

икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова 

за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта ѝ [3]. 

В Стратегията за национална сигурност на Република България, която 

сме определили като „основополагащ документ за единно формиране, 

планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката за 

национална сигурност, провеждана от държавните институции в 

сътрудничество с гражданите и техните организации“, още в увода като точка 

15 съществува следният текст: „Реализирането на стратегията ще…предпази 

населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, аварии, 

катастрофи и други рискове и заплахи“ [4]. 

В същия документ са идентифицирани жизненоважните интереси, но 

трудно откриваме ясни стратегически цели и средства за тяхното постигане. 

Още по-странно е, че в Стратегията за национална сигурност на Република 

България един от жизненоважните интереси е формулиран по следния начин: 

„защита на населението и критичната инфраструктура при кризи, бедствия, 

аварии, катастрофи и други рискове и заплахи“ [5]. 

Според нас тук е налице очевиден нонсенс. В първата част на 

изречението заедно са поставени населението и критичната инфраструктура, 

което предизвиква въпроси. Но по-сериозните въпроси са: защо защита при 

кризи; при кои кризи; защо защита при бедствия, аварии, катастрофи. Защо не 

е отбелязана защитата от терористични атаки, саботаж на персонала или 

кибератаки? Всичко това ли е в рубриката „други рискове и заплахи“? 

Подобни постановки може да открием не само в Стратегията за национална 

сигурност на Република България. При това положение как ще се формира 

адекватна политика за сигурност и мерки за защита на обекти от критичната 

инфраструктура? 

Накратко, според нас може да съществува защита на критичната 

инфраструктура само и доколкото става дума за злонамерени и некомпетентни 

действия на хората. Разбира се, в резултат на природни бедствия обекти на 

критичната инфраструктура може да бъдат разрушени, но това е резултат от 

недостатъчно добре планирана и изпълнена устойчивост на обекта. Контролът 

по проектирането и изпълнението е свързан с цялостната политика за 

национална сигурност, но не изразява нейната същност. 
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Затова вторият проблем се отнася до разграничаването на две 

характеристики на критичната инфраструктура – устойчивост и 

уязвимост. 

Именно идентифицирането на уязвимостта на критичната 

инфраструктура и на отделни нейни обекти е съществена част от политиката 

за национална сигурност. За съжаление, смесването на проблема за 

уязвимостта с устойчивостта води до неефективни действия за защита, а като 

че ли най-очевидното е размиването на отговорността. 

Важни елементи на процеса на защитата на критичната инфраструктура 

са: 

- стратегическо планиране – разработването на стратегии, като част от 

тях се  прилагат в допълнение с план за действие; 

- идентифициране на критичността – започва с определянето на списък с 

критичните сектори; 

- оценяване на заплахите – анализирането на заплахите за обектите на 

критичната инфраструктура позволява тяхното навременно неутрализиране и 

повишаване устойчивостта на системата; 

- оценяване на уязвимостта - степен на податливост на даден обект от 

критичната инфраструктура на определени заплахи [6, с. 19-20].  

 

3.      Уязвимост на критичната инфраструктура 

Сериозно предизвикателство пред функционирането на критичната 

инфраструктура е нарастващата неопределеност на средата за сигурност, както 

във връзка с активизирането на противника в лицето на международния 

тероризъм например, така и с оглед на непредсказуемостта на времето и 

мястото на атаки срещу обекти на тази инфраструктура. 

Затова съвременният анализ на уязвимостта и изграждането на системи 

за защита придобиват ключово значение. За нуждите на нашия анализ 

приемаме, че под „уязвимост“ ще разбираме място, обект, връзка в системата, 

което се характеризира с по-голяма степен на податливост на въздействие и 

заплахи, поради което там с по-голяма вероятност би се появило смущение и 

сериозна повреда с много сериозни последици [7, с. 13-20]. Тези „слаби звена 

в структурата“ са лесно достъпни за атаки от различен вид и след тези атаки 

много бързо се стига до т.н. каскаден ефект или ефекта на доминото.  

Защитата на критичната инфраструктура може да се превърне в 

съществен елемент на политиката за национална сигурност само ако е 

насочена и към противодействие на тероризма, на организираната престъпност 

в национален и международен мащаб, а също и към неутрализиране на 

злонамерени или некомпетентни действия на персонала в обектите на 

критичната инфраструктура. 

Много от действията на членове на неправителствени организации и 

спонтанно организирани групи от граждани може да доведат до деструкция и 

проблеми във функционирането на обекти от критичната инфраструктура. Тук 



  

472 

 

е изключително сложно да се намери баланс между свободното изразяване на 

гражданите, правото на протести и разбира се, граждански контрол върху 

действията на институциите, формиращи и осъществяващи политиката за 

национална сигурност и мерките за защита на обекти от критичната 

инфраструктура.  

Накратко рисковете и заплахите за критичната инфраструктура, освен че 

са свързани с различни субекти, са свързани и с различни „слаби звена“. 

Може да звучи крайно, но изразено метафорично, идентифицирането на 

уязвимостта на критичната инфраструктура и на обекти във нея е може би най-

слабото звено в анализите, стратегическите документи и практическите 

действия за защитата на критичната инфраструктура.  

Съществено значение за защита на критичната инфраструктура има 

международното сътрудничество и на първо място сътрудничеството в 

рамките на Европейския съюз. За защитата на критичната инфраструктура на 

Република България е важно и международното сътрудничество с държави 

извън Европейския съюз като Русия и САЩ, а също така и активното участие 

в мисии на НАТО, свързани и със защитата на критичната инфраструктура.  

Няколко инцидента с критичната инфраструктура в Европа доказаха 

потребността от по-добър и по-ефективен обмен на информация и от по-добри 

познания за практиката на различните страни членки, за да се избягват нови 

подобни инциденти. 

Създаването на защитена информационна, комуникационна и 

известяваща система – Предупредителна информационна система за 

критичната инфраструктура (Critical Infrastructure Warning Information Network 

- CIWIN) – е с цел оказване на съдействие на страните, членки на Европейския 

съюз, да обменят информация за общи заплахи, уязвимост и за подходящи 

мерки и стратегии, за да се намалят рисковете, свързани със защитата на 

критичната инфраструктура. 

CIWIN e мрежа за предупреждение и информация за критичната 

инфраструктура на Европейския съюз между страните членки, Европейската 

комисия и операторите на критични инфраструктури. 

В съвременния свят специално внимание заслужават кибератаките, които 

могат да доведат не само до парализиране на инфраструктурата, но и до шок и 

ужас на гражданите, като създават постоянно и трудно за овладяване чувство 

на тотална незащитеност и уязвимост. Изследване, проведено сред 200 висши 

мениджъри по сигурността на критичната инфраструктура на 

електроснабдителни предприятия от 14 страни, установява, че 40% смятат, че 

уязвимостта на този сектор се е увеличила; според 30% тяхната компания не е 

подготвена за кибератака, а повече от 40% очакват голяма кибератака в 

следващата година [8, с. 3-5]. 

България е сред страните, които са приели и изпълняват една сериозна 

Национална стратегия за киберсигурност [9]. В нея съществува специален 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/infrasrukture_energy/ciwin.pdf
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раздел, посветен на защитата и устойчивостта на критичната инфраструктура 

/или както се определя в документа – критичните инфраструктури/. 

Освен ясните цели са разписани и конкретни мерки. Тази стратегия, 

разбира се, ще бъде допълвана на базата на периодични прегледи, но онова, 

което трябва специално да се подчертае, че в нея не са допуснати явни 

противоречия и са представени обосновани тези на формулираните в доклада 

проблеми.  

 

4.   Илюзии и манипулации, свързани с уязвимостта и устойчивостта на  

критичната инфраструктура 

Като че ли не се нуждае от специално доказване тезата, че живеем във 

време на тиражиране на фалшиви новини, генериране на социални илюзии и 

гигантски манипулации.  

Критичната инфраструктура е една от реалностите в обществото, които 

най-често са обект на тази, нека не звучи пресилено, организирана и добре 

координирана пропагандна дейност. Разбира се, има реални предпоставки за 

умелото манипулиране на хората и те са свързани с уязвимостта и 

устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура.  

Отдавна вече сме установили емпирично, че аргументите на 

специалистите относно нивото на сигурност на обектите от критичната 

инфраструктура не се възприемат от гражданите, включително и от тези, които 

наричат себе си активни и загрижени. За това има причини, но една от най-

важните е, че в информационното общество при провеждането на политика, 

включително и за защита на критичната инфраструктура се подценява фактът, 

че в повечето случаи информиране значи манипулиране. Иначе казано, остава 

старият въпрос „кой има изгода?“ от експлоатирането на страховете на хората.  

На първо място, това са всички играчи на полето на националната и 

международната сигурност, които имат за цел разрушаването на обекти от 

критичната инфраструктура, и на второ място, всички играчи, които имат 

интерес да не се изграждат стратегически обекти от инфраструктурата, които  

с основание се определят като такива от реалната критична инфраструктура. 

Геополитическият сблъсък тук е очевиден и според нас именно отказът от 

изграждане на стратегически важни обекти, както и технологически и 

икономически необосновано закриване на тези обекти има много по-сериозни 

негативни последици за националната сигурност от проблемите по защитата 

на обектите на критичната инфраструктура.  

Няма здравомислещ политик и гражданин, който не би подкрепил мерки 

за минимизиране на уязвимостта и подобряване на устойчивостта на 

критичната инфраструктура. Проблемът е дали можем да минимизираме 

манипулациите с гражданите във връзка с уязвимостта и устойчивостта на 

критичната инфраструктура.  

Стотици са примерите, при които манипулативно е насочена гражданската 

съпротива срещу проекти и реално съществуващи обекти от критичната 
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инфраструктура, довела до прекратяването на тяхното съществуване с 

„аргументи“ относно тяхната уязвимост и устойчивост. Генерирането на 

илюзии в съвременното информационно общество е хилядократно по-лесно от 

генериране на енергия, производството на стоки и услуги и благодатната почва 

за това е устойчивата илюзия, че „гражданско“ значи „анонимно“. 

„Виртуалните граждани“ получиха чрез социалните мрежи допълнителни 

възможности да завършат своя профил и да се самоубедят, че това е възможно. 

Това е само част от проблема за изкривената представа за гражданска позиция.  

 Публичността не отрича самозащитата, но тя е грижа за автономността на 

Аз-а, а не за неговата анонимност. Както отбелязва Ноам Чомски в книгата си 

„Необходими илюзии. Промиване на мозъците в демократичните общества“: 

„Гражданите на демократичните общества трябва да се ангажират с политика 

на интелектуална самозащита, за да се предпазят от манипулации и контрол и 

да положат основата на една по-реална демокрация“ [10, с. 10].  

Онези, които определят себе си като експерти по сигурност, не могат да 

разчитат само на призиви към здравия разум и повече рационалност, а да 

потърсят адекватни форми на справяне със страховете на хората. Това също е 

част от проблема за защитата на критичната инфраструктура. Що се отнася до 

политиката за национална сигурност и международна сигурност, елемент на 

която е защитата на критичната инфраструктура, очевидно е че тази политика 

не е ефективна и прозрачна. Тя не е съобразена с новите рискове и заплахи и 

очевидната промяна на средата за сигурност.  

 

5.      Заключение 

Призивите за повече експертност при изработване на стратегическите 

документи и реализирането на политиката са разбираеми, но остава въпросът 

за доверието към експертите. Подозрението, че зад една или друга експертиза 

стоят корпоративни, а не национални интереси, не е лишено от основание.  

Изобщо синхронизирането на отношението между експертното и 

политическото начало при формирането и реализирането на политиката за 

национална и международна сигурност е едно от най-сериозните съвременни 

предизвикателства, а защитата на критичната инфраструктура е съществена 

част от него.  

От друга страна, няма друг начин за постигане на адекватност на 

политиката освен сериозен анализ на процесите в обществото и на проблемите, 

които трябва да се решат. Малка част от тях бяха разгледани в този доклад.  

За да завършим оптимистично, остава да се надяваме, че при 

изработването на стратегически документи, свързани със защитата на 

критичната инфраструктура, както и провеждането на политиката за 

национална сигурност, ще се развиват добрите практики в тази област. На 

базата на оценка на критичността, оценка на заплахите, оценка на уязвимостта 

и оценка на последиците може да се изгради по-ефективна система за защита 

на критичната инфраструктура. 
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Abstract. The doctor-patient relationship develops under the influence of constantly 

changing clinical, communication and technological environment; of the increasing 

internationalization of medicine and of the medical profession, and of the increasing control 

over the healthcare funds. At the same time the behavior and the actions of both the physician 

and the patient in their personal contact have an impact on the cost for treatment. The thesis 

of the report is that the system effectiveness will improve if the methods for subsequent 

evaluation of patient satisfaction are preceded by risk management methods in the sector with 

the participation of the patients, because their awareness, engagement and active participation 

in the process of their treatment bring about high quality, safety and cost  optimization. 

Keywords: patient satisfaction, health care system efficiency, treatment cost optimizationе. 

 

1. Въведение 

Във всички етапи на практикуване на съвременната медицина 

взаимоотношенията между лекарите и пациентите се развиват под 

благотворното влияние на постиженията в медицинската наука и свързаните с 

нея науки, а здравните технологии превръщат здравеопазването в индустрия, 

налагайки пазарните принципи в сектора.  

Тази среда обаче не променя същността на здравеопазването като социална 

дейност и не елиминира  субективният елемент във взаимоотношенията, 

оценката на удовлетвореността  и  влиянието й върху размера на разходите за 

лечение.  

Тезата на доклада е, че ефективността на системата ще се подобри, а 

удовлетвореността и безопасността в сектора ще бъде гарантирана в по-голяма 

степен ако на пациентите бъдат предоставени правомощия на активна страна 

в диагностично-лечебния процес и това се превърне в национална политика. 
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2. Ретроспекция на обществените трансформации, оказали влияние  

върху взаимоотношенията лекар - пациент 

Основните обществени трансформации в глобален контекст, които във 

времето са изисквали адекватно приспособяване на взаимоотношенията лекар 

- пациент към променящите се условия, са следните: 

 - медицинската наука влиза в клиниката: 

В началото на XIX век универсалните научни открития започват да се 

прилагат в практиката и клиниката се превръща в център на медицината, 

съсредоточавайки целия интерес върху точния анализ на болестната картина, 

въз основа наблюдението на болния и на анатомично-химичните данни. 

Основите на този процес са поставени в Германия от професора по медицина 

Йохан Лукас Шьонлайн /Johann Lucas Schönlein (1793-1864)/. След него се 

появяват редица клиницисти, които чрез задълбочаване и увеличаване на 

опитността си върху болничното легло и чрез диференцирането на физико-

анатомичната диагностика, обработват до съвършена степен единичното 

клинично изследване [1]. 

- усъвършенстват се технологиите: 

Взаимното обвързване на науката и медицинската практика се осъществява 

в областта на технологиите – благодарение на технологията става възможно 

достигането до научно откритие, но едновременно с това медицинската 

практика поражда проблеми, които трябва да разрешава науката. Затова 

здравната технология се определя като процес, при който научното познание 

се прилага в клиничната практика и профилактиката на болестите, а резултатът 

трябва да бъде успешното повлияване на индивидуалното и общественото 

здраве.  

Интензивното въвеждане на здравни технологии превръща 

здравеопазването в индустрия, защото те се прилагат не само в лечението, но 

и в диагностиката, рехабилитацията и профилактиката, развиват се помощно-

обслужващите, комуникационните и информационни технологии [2]. 

Използването на все повече технологии повишава риска в сектора, което от 

своя страна налага обособяването на самостоятелна дейност - оценка на 

здравните технологии (Health technology assessment (HTA). Това е 

мултидисциплинарен процес, обобщаващ систематично, прозрачно, 

безпристрастно и ясно информация по медицински, социални, икономически 

и етични въпроси, свързани с използването на здравни технологии. Целта е да 

се предоставя информация за формулирането на безопасни и ефективни 

здравни политики, съсредоточени върху пациентите и търсещи постигане на 

максимален резултат.  

Примери за здравни технологии са методите за диагностика и лечение, 

медицинското оборудване, лекарствените продукти, методите за 

рехабилитация и профилактика, както и организационните и помощните 

системи, използвани за предоставяне на здравно обслужване [3], а за запазване 

на конкурентоспособността на националните здравни системи за внедряването 
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им се използва голям обществен ресурс – инвестира се в скъпа техника, 

увеличават се разходите за обучение, създават се нови технологии за 

задоволяване потребностите на пациентите, и др. 

- медицинската услуга се превръща в здравна услуга: 

Дълго време свободната медицинска практика доминира над болничното 

лечение, защото лекарите лесно променят местоположението си и практикуват 

в различни населени места, докато достъпът до болниците е затруднен поради 

тяхното неравномерно географското разпределение. В обсега на свободната 

практика са само онези слоеве от населението, които могат да заплатят за 

услугите на лекаря, а отношенията между лекаря и болния са строго 

субективни – болният заплаща с лични средства за компетентността и труда 

на лекаря за предоставената от него услуга, а лекарят се задължава да спазва 

професионалната лекарска тайна. Пациентът има право да се обърне към 

лекар, който по негова лична преценка му е необходим, а лекарят си запазва 

правото на независимост в работата. 

Научното, изследователското и технологично развитие променя условията 

и стационарното лечение се превръща в гръбнака на здравеопазването, а 

болницата – в технологичен комплекс, защото здравната технология се 

прилага на точно определено място, в стандартизирани условия и от 

компетентен персонал. Независимо от това какъв е вида и собствеността, 

болницата трябва да има необходимата техника и апаратура за изпълнение на 

основните си диагностични, лечебни и рехабилитационни функции; обособена 

структура, включваща звена за амбулаторно уточняване и прием, 

диагностични звена, стационарни клиники и отделения, патологоанатомично 

отделение, болнична аптека, административни и стопански звена, както и 

висококвалифициран медицински и немедицински персонал. Болничните 

лекари работят на динамичен график, осигуряващ непрекъснатост на 

лечението, а определянето на лекуващ лекар е относително – по време на 

престоя на пациента този лекар може да бъде на работа или дежурство само в 

някои от дните. Отговорността за предоставяната услуга се поема от 

медицинския екип, който предава информацията за състоянието на пациента 

от една смяна на друга и основно се ползват записите в медицинската 

документация при вземането на лекарско решение. 

Взаимоотношенията между лекаря и пациента от непосредствени при 

свободната лекарска практика се превръщат в опосредствани в съвременните 

системи на здравеопазване и здравно осигуряване. Медицинската услуга се 

превръща в здравна услуга, защото при предоставянето й се ползва обществен 

ресурс. 

- здравната услуга става осигурителен продукт: 

Още в началото на организираното осигуряване у нас се поражда т. нар. 

„лекарски въпрос“. От една страна, лекарското съсловие, което държи за 

свободата на професията и за независимостта на лекуващия лекар, се стреми 

да запази отношенията между лекаря и болния такива, каквито са те при 
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свободната лекарска практика. От друга страна осигурителните институти, в 

стремежа си да стабилизират своите финанси и да гарантират на осигурените 

обективно доброкачествена медицинска помощ, прибягват до намеса в 

работата на лекаря и в неговите отношения с пациента. Тази намеса се изразява 

в ограничаване достъпа на лекарите до клиентите на осигурителните фондове, 

налагането на норми на лекаря по отношение на диагностичните методи и 

средства, тарифирането на лекарския хонорар, контролът върху работата на 

лекаря и др. От трета страна осигурените се стараят да намалят фискалната 

тежест на осигуровката, извличайки максимални облаги от нея, стремейки се 

да получат дори и ненужно лечение [4]. 

От съотношението и взаимодействието на тези три фактора, след намеса на 

държавата, се появяват различните системи на обществено осигуряване. Но в 

основата на съществуващите проблеми в здравноосигурителните системи 

продължават да стоят отношенията между лекаря и пациента и решаването им 

е в  разбирането, че тези отношения не са еднакви с отношенията между 

пациента и свободно практикуващия лекар. Тези отношения вече са по повод 

получаването на осигурителен продукт, който независимо от честотата и 

тежестта на боледуване се заплаща изцяло или частично от осигурителната 

институция, благодарение солидарността на обществото. 

- променя се оценката на качеството на здравната услуга: 

Де юре съвременните високотехнологични системи на здравеопазване и 

здравно осигуряване използват осигуряването на безопасността на пациентите 

и персонала на лечебното заведения като обективен критерий за оценка на 

качеството на здравната услуга. Де факто пациентите продължават да търсят 

внимание, да оценяват качеството и да измерват своята удовлетвореност от 

получената медицинска услуга в зависимост от времето, което им е отделено 

за разговор с лекарите и високоспециализираните изследвания, които са им 

направени. Разминаването между реалност и желание се дължи основно на 

обстоятелството, че се увеличава броят на обслужваните пациенти, което 

детерминира продължителността на прегледа, а напоследък дори го замества 

с изследване и получаване по електронната поща на резултатите. На път е да 

изчезне стетоскопа, който през последните столетия е символ на личната 

връзка между лекар и пациент. Другата причина е, че финансовите средства са 

ограничени и всяко ненужно изследване и/или удължен болничен престой 

необосновано увеличават разходите и намаляват възможностите тези средства 

да бъдат вложени в лечението и възстановяването на тежко болни пациенти. 

3. Определяне на разходите в зависимост от субективните отношения в 

процеса на лечение 

Обективен и субективен елемент  

Обстоятелствата, които формират обективната страна във 

взаимоотношенията между лекар и пациент се отнасят до правото на избор на 

двете страни и професионалната квалификация на лекарите. Основно право на 

пациента е да избира своя лекар, но и лекарят, съгласно етичните норми, има 
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право да откаже лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и 

пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението 

на неговите професионални права и задължения [5]. При съвременната 

организация на здравеопазването този принцип се запазва преди всичко по 

отношение правото на избор на пациента, докато лекарите, които работят  по 

трудово правоотношение, или лекарите с частна практика, които имат договор 

със здравната каса за изпълнение на медицински дейности, не могат да се 

възползват от това свое право. По силата на сключените договори те 

предоставят здравна услуга на пациентите, които са избрали лечебното 

заведение и всеки отказ, включително и поради липса на доверие, ще е 

неизпълнение на задълженията на лекаря и основание за налагане на санкция 

и за неудовлетвореност на пациента.  

Другият обективен елемент се отнася до действителните качества на 

лекаря, до неговата подготовка и актуална квалификация, както и до 

условията, в които работи – апаратура, достъп до информационни и 

комуникационни технологии. На пациента се признава правото да избере 

лекар, но държавата трябва да гарантира, че всички лекари, между които той 

прави своя избор, са компетентни да предоставят качествено лечение. Това 

задължение е нормативно регламентирано на национално и европейско ниво, 

както по отношение признаването на професионалните квалификации, така и 

по отношение на непрекъснатото следдипломно обучение на лекарите. 

При предоставяне на здравни услуги  има две страни и субективният 

елемент се отнася, както за лекарското решение относно диагнозата и 

съответното лечение, така също и до личната преценка на пациента относно 

качествата на лекарите и съгласието или несъгласието им за провеждане на 

медицински изследвания, лечение и рехабилитация. При личния контакт с 

пациента лекарят прави субективна преценка какви диагностични и лечебни 

методи и средства да бъдат приложени, а пациентът дава информирано 

съгласие за това лечение. Преценката на лекаря зависи от познанията, вкл. за 

използването на здравни технологии, от личния му опит и интуиция, както и 

от наложената финансова рамка за лечение на конкретното заболяване. 

Успехът е резултат от степента на свободата, която има лекарят, за да приложи 

необходимото лечение и включването на пациентите като активна страна в 

процеса на осигуряване на безопасност на предоставяните здравни услуги. 

Медицински решения – удовлетвореност на пациентите – размер на 

разходите 

Медицината не е точна наука, поради което медицинската практика се 

основава на знанията и опитността, пречупени през мисленето на лекаря за 

това какво не е наред. Всеки пациент е различен и има различни оплаквания, а 

лекарят трябва да оцени неговите симптоми и резултати от прегледите и 

изследванията. Въз основа на направената оценка се вземат решенията за 

диагнозата, лечението и за най-безопасното за пациента разпореждане – да 

бъде приет в болницата, да бъде изпратен в друго лечебно заведение, или да се 
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назначи домашно лечение. Лекарите, най-вече работещите в спешните 

отделения, вземат решения в ограничено време, затова им се налага да 

използват съкратени процедури, т.нар. евристични методи - бързо стигат до 

две-три възможни диагнози, развивайки хипотезите си от твърде непълен 

масив информация. Съкратените процедури се използват, когато трябва да се 

работи бързо или с недостатъчни технологични ресурси и са реакция на лекаря 

спрямо неопределеността и изискванията на ситуацията. Те са важните 

работни инструменти на клиничната медицина, в която лекарят трябва да 

комбинира мислене и действие. Д-р Пат Кроскери нарича този процес 

„вземане на решения от плът и кръв“ [6]. 

При плановия прием има малко повече възможности за анализ на 

медицинската история и физикалните находки, както и обсъждане на 

резултатите от образните изследвания, лабораторните тестове и 

консултациите с лекарите от различни специалности, които са ги направили. 

Това увеличава обема на работата, защото всеки резултат на пациента трябва 

да бъде оценен като нормален, необичаен или недостоверен. Освен това при 

клиничния избор съществува трудността и деликатността на евентуално 

решение на лекаря да отхвърли или да не се съгласи напълно със становището 

на негов колега, примерно при разчитане на рентгенова снимка, както и да 

обясни това свое действие на пациента. 

Повечето пациенти не могат да си представят в какво се изразява работата 

на лекаря, защо задава точно тези въпроси, по какъв начин стига до 

поставянето на диагноза, определянето на оперативната интервенция или 

терапията. Очакването им е лекарят да вземе сравнително бързо решение, след 

като се е консултирал с други специалисти и е използвал здравни технологии. 

Ключът към удовлетвореността е в разбирането, че клиничният избор на 

лекаря не може да бъде заменен от компютъра, дори нещо повече – 

технологиите усложняват процеса на вземане на решение. Успешното 

общуване изисква от пациента да се включи активно в този процес, като 

насочва лекаря и му съобщава това, което е потребно за правилната диагноза 

и лечение. Погрешното чувство на пациента, че е единственият болен и 

неговият здравословен проблем е изключителен, поради което лекарят трябва 

да направи колкото се може повече изследвания и консултации и да стигне сам 

до заключението за диагнозата и лечението, може да има сериозни 

последствия. Защото пациентите съобщават някаква причина, която според 

тях е важна, но пропускат да съобщят за по-сериозни проблеми. Примерно, 

пациент съобщава, че си е счупил нелепо ръката, но пропуска факта, че преди 

падането е загубил съзнание. Ако пред кабинета има още десетина спешни 

пациенти и лекарят, докато чака рентгеновата снимка на ръката, вече 

преглежда следващия пациент, е възможно да се постави гипс, без да се 

установи навреме, че пациентът има тумор в мозъка. 

При други обстоятелства пациентът трябва да се възползва от правото си 

да откаже изследване, операция или терапия, ако след получаване на 
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информацията прецени, че те не са необходими. Става въпрос за случаи, при 

които лекарят иска да назначи допълнителни изследвания, защото работи 

върху някакъв научен проблем; включва в терапията повече лекарства на 

определена фармацевтична компания, защото е обвързан по някакъв начин с 

нея, или препоръчва извършването на операция, защото е поел ангажимент да 

тества новите хирургични инструменти на фирма, която иска да ги наложи на 

пазара. 

Въпреки тенденцията за маркетинг сред лекарите от страна на 

фармацевтичните компании и фирмите за доставка на медицинска техника и 

апаратура, и полемиката за етиката в техните отношения, лекарите постоянно 

се стараят да постигат максимален резултат при лечението, макар да не 

изглежда точно така. Но е факт, че няма лекар, който да иска пациентът му да 

не се излекува или да иска пациентът му  да умре. Обаче лекар, който е спасил 

живот, може и да не получи благодарност. Като случаят на една 40-годишна 

родилка, на която след усложнение при второ раждане е направена 

животоспасяваща операция - отстраняване на матката, но след това тя 

предявява иск за обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие 

на тази интервенция, изразяващи се в чувство за непълноценност. 

Важността на обществените отношения в сферата на здравеопазването и 

влиянието на лекарския професионализъм върху нагласите и 

удовлетвореността на пациентите, както и желанието на пациентите почти 

винаги да получат високоспециализирана здравна услуга, е сред причините 

институциите да се стремят, чрез контролните си функции, да минимизират 

отрицателния ефект и да осигурят достатъчен обем здравни услуги с добро 

качество в условията на ограничени ресурси. Негативните преживявания и 

неудовлетвореност на пациентите, макар породени от нормативната 

регулация, се прехвърлят върху лекарите и лечебните заведения, без да се 

оценява ситуацията, че те също са в положение на зависимост от  

финансиращия орган и работят в нереформирана и неефективна 

здравноосигурителна система, която поставя на изпитание здравния 

мениджмънт на болниците. Клаузите на Националния рамков договор [7] и 

механизмът за финансиране чрез закупуване на дейност по клинични пътеки 

ограничават свободата за вземане на лекарско решение за клинично поведение 

според индивидуалните потребности на пациента. Освен това върху лечебните 

заведения за болнична помощ се прехвърля цялата финансова тежест за 

лечението на неосигурените пациенти; за лечение на възникнали усложнения 

или необходимост от преминаване от диагностична към хирургична клинична 

пътека, както и за пациентите, които след хоспитализация са се възползвали от 

правото да откажат предложената им медицинска помощ или продължаването 

на започнатата медицинска дейност. Клиничните пътеки се състоят от основни 

компоненти, които са задължителни за изпълнение, а тези, които се отнасят до 

гарантиране правата на пациентите са определянето на задължителен 

минимален болничен престой и изпълнение на основни диагностични и 
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терапевтични/оперативни процедури по всяка клинична пътека. Те имат за цел 

повишаване удовлетвореността на пациентите, но на практика при част от тях 

ефектът е обратен, дори в определени случаи могат да застрашат тяхната 

безопасност. В единия случай неудовлетвореността на пациента може да се 

породи от ненужния престой в болнична обстановка, а във втория - да се 

засили безпокойството у пациента за тежестта на неговото заболяване или да 

се застраши безопасността му от провеждането на противопоказни процедури. 

Пациентът трябва да бъде дехоспитализиран след минималния брой 

леглодни, а лекарят трябва да назначи всички процедури, защото 

здравноосигурителната каса няма да заплати на лечебното заведение 

дейността за лечението на пациент, който е изписан преди да са изтекли дните 

на задължителния минимален болничен престой, или за пациент, на когото не 

са извършени всички основни процедури.  

Освен това лекарите са длъжни да насочат за лечение в друго лечебно 

заведение пациент, при когото са настъпили индикации за необходимост от 

лечение по друга клинична пътека, за която лечебното заведение няма сключен 

договор. Извършената до момента на превеждането дейност и разходите за 

транспортирането до другата болница за са сметка на изпращащото лечебно 

заведение, защото финансиращият орган заплаща дейността само на лечебното 

заведение, завършило лечението. Една хирургичната клинична пътека ще бъде 

заплатена и за пациент, приет по диагностична пътека, но след това се е 

появила необходимост от оперативна интервенция. 

Основанията на пациент за пълен или частичен отказ от лечение или 

самоволно напускане на болницата могат да бъдат различни и да не са 

свързани с негова неудовлетвореност, но и в тези случаи лечебното заведение 

е санкционирано, като здравноосигурителната каса не заплаща дейността ако 

не са изпълнени условията за минимален болничен престой и не са изпълнени 

основните диагностични и терапевтични/оперативни процедури съгласно 

диагностично-лечебния алгоритъм. 

Въпросът за удовлетвореността и безопасността на неосигурените 

пациенти не може да бъде отделен от този за пациентите с непрекъснати 

здравноосигурителни права. Неосигурените пациенти не могат да бъдат 

лекувани „по-малко“ или „по-некачествено“, а достъпът им до болнично 

лечение се осигурява чрез системата на спешната медицинска помощ. 

Лечението на лица с прекъснати здравноосигурителни права може да бъде и 

много скъпо, примерно съчетана травма след пътно транспортно 

произшествие, но разходите са изцяло за лечебното заведение, в което е 

насочен или се е самонасочил пациентът. В много редки случаи такива 

пациенти нямат доход и/или лично имущество и след дълга процедура на 

изрично искане от страна на болницата и проверка от социалните служби 

лечението им се заплаща чрез целеви средства от Агенцията за социално 

подпомагане. Много от тези пациенти са клошари и след като са излекувани 

няма къде да отидат - нямат дом, адрес и лична карта и не съществуват в 
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регистрите, затова болничният им престой е дълъг, а лечебните заведения за 

активно лечение изпълняват функциите на социален дом за тези пациенти. 

 

4.   Изводи 

1. Ефективността на здравноосигурителната система ще се подобри ако 

бъде въведена система на диагностично-свързаните групи.  

Практиката в други страни показва по-добра ефективност на системата на 

диагностично-свързаните групи в сравнение с използваните у нас клинични 

пътеки, като метод на финансиране. Въвеждането на такава система изисква 

много сериозна предварителна подготовка и ресурси за остойностяване на 

всички дейности в диагностично-лечебния и рехабилитационен процес, 

информационното осигуряване и обслужване, обучението на персонала, и др. 

В същото време обаче тя ще създаде по-добри възможности за заплащане в 

болничния сектор, което от своя страна ще мотивира лекарите да правят 

преценка на необходимите разходи за лечение, а всеки пациент, постъпил в 

болница ще получава лечение, както за основното, така и за придружаващите 

заболявания, което означава и удовлетвореност от получаваните здравни 

услуги. 

2. Непрекъснатото подобрение качеството на грижите за пациентите ще 

бъде гарантирано в по-голяма степен ако методите за последваща оценка на 

удовлетвореността се предхождат от методи за управление на риска в сектора 

с участието на пациентите и това се превърне в национална политика. 

Такъв е подходът в Австрия, където ориентацията към пациента се 

възприема като стремеж за подобряване качеството на живот на гражданите, а 

на пациента се предоставят правомощия на активна страна, когато се 

предлагат решения и се предприемат действия във връзка с неговото здраве. 

По инициатива на Федералното министерство на здравеопазването е създадена 

Австрийската платформа за безопасност на пациентите (ANetPAS - Austrian 

Network for Patient Safety) [8], която е независима национална мрежа и към нея 

могат да се присъединят всички заинтересовани институции и експерти от 

австрийската здравна система. Освен създаването на мрежа от експерти 

платформата има за цел да повишава осведомеността по въпросите, свързани 

с безопасността на пациентите и осигуряване на качеството. Фокусът на 

мрежата е насочен към насърчаването на безопасността на пациентите чрез 

научни изследвания, координация на проекти, изграждане на мрежи и 

информация. 

   Основен елемент от платформата за безопасност е информираността на 

пациента не само по отношение на неговия здравословен проблем и 

комуникацията с болничния персонал, но и за това как може да допринесе за 

своята и на медицинския екип безопасност, и какво трябва да направи в тази 

връзка. За да се избегне риска, пациентите са приканвани да задават 

допълнителни въпроси ако имат някакви съмнения (защото всеки въпрос 

заслужава да бъде зададен), да предоставят информация на медицинските 
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специалисти или на болничното ръководство ако в следствие на 

употребяваните лекарства са се почувствали дискомфортно или са се появили 

странични реакции (принос към лекарствената безопасност), ако забележат 

пропуски в поддържането на болничната хигиена (недопускане на 

вътреболнични инфекции), както и ако се появи проблем след 

дехоспитализацията (защото рискът може да съществува и на разстояние). 

За постигане целите на платформата има изработен наръчник на пациента, 

който служи като ръководство за безопасна хоспитализация и описва 

начините, по които засегнатите и техните роднини могат активно да се 

включат в процеса на лечение. Защото, се казва в платформата, информирани, 

заинтересовани и активни пациентите са важен градивен елемент за високо 

качество и безопасно лечение.   

 

5.   Заключение 

В интерес на пациента е лекарят да бъде независим при определянето на 

належащите за всеки конкретен случай диагностични и лечебни методи и 

средства, като тази независимост не може да се простира извън рамките на 

закона, стандартите и правилата за добра медицинска практика. Лекарската 

дейност не може да не е съобразена и с изискванията на 

здравноосигурителната каса и на здравния мениджмънт на лечебното 

заведение, но ако функционирането на здравната система стимулира 

независимостта в работата и мотивира лекарят да прави преценка на 

необходимото като обем и качество здравно обслужване, пациентите ще 

получават безопасно и ефикасно лечение, което ще ги удовлетворява. 
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1. Introduction 

One of the advantages of the social economy is a sufficiency of material resources 

enjoyed by sources and reserves to which the state has no access. Mobilization of 

movable and immovable property which is personal property of volunteers in the 

process is a prerequisite for market flexibility. As a result, this avoids the heavy 

bureaucracy, political relationships, financial rivalries is able to fail even ventures a 

national priority and above all it saves time. 

Notwithstanding the phenomenal potential of self logistical provision, social 

policy of the state should not omit from sight your material needs of the social 

economy and the opportunity to promptly allocate such funds, which could prove 

crucial especially for preservation and development of employment especially in 

times of crisis. As a rule, social and economic impact of the addition of one such 

resource is very large. 

Like the material and the provision of financial resources on the subjects of social 

economy generally is provided voluntarily by the participants, which provides 

security and flexibility due to the absence of bureaucratic obstacles. A serious 

problem with self-financing is scarce potential. 

 

2. Implementation of national and regional policies for development of social 

entrepreneurship 

Bulgaria, as a member of the European Union accepts and follows EU policies 

in the field of social enterprise and entrepreneurship [14]: 
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EC purposefully and consistently work on developing a policy framework for 

the social economy and social entrepreneurship in the EU. The ESC welcomes these 

efforts and found that they seriously affect the development of social economy in the 

countries. Extremely important role of social enterprises and social entrepreneurship 

in the country and contribute to the EU development and implementation of a 

number of key documents such as [2, 3, 4, 6, 12, 13, 15]: 

• The Commission Communications' Social Business Initiative - Creating a 

favorable environment for social enterprises, key stakeholders in the social economy 

and innovation "and" Towards recovery and job creation "; 

• Single Market Act I: Twelve priority measures to promote growth and 

strengthen confidence", one of which relates to the promotion of social 

entrepreneurship; 

• Single Market Act II - Together for new growth; 

• The European Parliament resolution on the Social Business Initiative; 

• Special Report from the Committee from 2012 - The social economy in the 

European Union, which updates a similar report released in 2008. It examined the 

state contribution, legal instruments and public policies relating to the social 

economy and its role to overcome the economic crisis. 

 
Legislative provisions 

In recent years there has been a clear European policy to promote social 

entrepreneurship as a key tool to tackle the challenges facing vulnerable groups or 

solve social issues, including replace (or displace) the traditional forms of social 

support (social services and payments). More and more funds from the EU budget is 

spent on concrete measures to support social enterprises. Only predictable budget of 

the Programme for Social Change and Innovation 2020 amounted to € 960 billion - 

program, one aim of which is to support the development of social enterprises in the 

EU [1]. This program will act together with the other EU instruments to provide 

funding in this area (European Social Fund, funds to support social enterprises, etc.). 

In most Member States have chosen approach of explicit regulation, thereby 

encouraging develop specific policies. 

European legislation provides a sound basis for the social economy. Relevant 

provisions contained in: Treaty on the Functioning of the European Union; Charter 

of Fundamental Rights of the European Union; Regulation (EC) № 1435/2003 of the 

Council of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society; Directive 

2003/72 / EC of 22 July 2003 supplementing the Statute for a European Cooperative 

Society with regard to the involvement of employees; Directive 2006/123 / EC of 

the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the 

internal market; Council Decision 2008/618 / EC of 15 July 2008 on guidelines for 

the employment policies of the Member States; Commission Communication of 30 

January 2008 on the proposal for the Joint Report on Social Protection and Social 

Inclusion 2008 (COM (2008) 0042), accompanying document to the Commission 
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Communication on the proposal for a joint report (SEC (2008) 0091) and to the joint 

employment report for 2007-2008, endorsed by the Spring European Council of 13-

14 March 2008 .; Resolution of 6 May 1994 concerning alternative social economy; 

EP resolution of 18 September 1998 on the role of cooperatives in the growth of 

women's employment; EP resolution of 17 June 2008 on the proposal for a Decision 

of the European Parliament and of the Council concerning the European Year for 

Combating Poverty and Social Exclusion (2010); EP resolution of 23 May 2007 on 

promoting decent work for all; Resolution of 9 October 2008 on promoting social 

inclusion and combating poverty, including child poverty in the EU, as well as in a 

number of Communications of the European Commission; European Parliament 

resolution of 19 February 2009 on Social Economy (2008/2250 (INI)); European 

Parliament resolution of 20 May 2010 on a new partnership for the modernization 

of universities - dialogue between universities and businesses (2009/2099 (INI). 

Bulgarian national legislation also provides comprehensive legal framework 

for the development of activities that have their reference to the characteristics of the 

social economy: 

• Trade Law; 

• Law on Cooperatives; 

• Law for Non-Profit Organizations; 

• Law for the integration of people with disabilities; 

• Law on Employment Promotion; 

• Social Assistance Act. 

• Law for SMEs; 

• Crafts Act [25]; 

• Law on Protection and Development of Culture [7]; 

• Law on Corporate Income Tax; 

According to Art. 316 of the Labour Code [8], municipal councils are obliged to 

create specialized municipal enterprises and employers with more than 300 

employees - workshops and other departments for persons with permanent disability, 

the activities of specialized enterprises is planned and accounted for separately. 

Current Bulgarian legislation provides a good basis for economic and social 

activities with social impact. Over 30 preferential regime, including tax and related 

deductions that apply in the corporate economy are directly applicable to 

undertakings and social economy organizations. A more precise analysis of this 

system of preferences warrants to offer additional incentives and to introduce 

profiling of such measures to the specifics of the social economy. The creation of 

the routine functioning mechanism for monitoring public activities with social 

impact, collecting and analyzing data on their condition, activity and results, as well 

as their needs for improving the legislative framework to maintain and stimulate 

their activity is immediate task inherent in the state administration, which when 

established necessary, in consultation with all stakeholders, will take the 

amendments to the regulations on businesses and social economy organizations: 
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• for legal recognition; 

• For statistical recognition; 

• profiling, respectively expanding the scope of the preferential arrangements 

for full inclusion in their subjects' social economy. 

Legal and statistical recognition of enterprises and social economy organizations 

is an important prerequisite for clear and fair interaction between the state and the 

social economy. In particular, statistics on these activities will support the state for 

accurate orientation and development not only of policies for the social economy, 

but also the general policies of social protection. 

National concept of social economy reflects the views of interested parties to 

maintain reasonable proportions in rights, duties, control and monitoring of the 

social economy and involvement of stakeholders in order to avoid stagnant state 

regulation. Economic and humanitarian activities with the characteristics of the 

social economy should be freely chosen by the artists themselves, including by using 

examples from the established European practices. The state will avoid over-

regulation and control of enterprises and social economy organizations to keep their 

autonomy and administrative and financial distance in terms of public administration 

and public sector in the economy. At the same time the state will require social 

enterprises and organizations, which have been assigned the brand "Product of the 

social enterprise" to provide institutional and financial public transparency. 

Vision, objectives and principles of the National Concept 

State seeks to create a harmonious society by promoting the development of 

social economy in the country to achieve stability, economic growth and quality of 

life of people, especially of disadvantaged groups. Establishment of a favorable 

environment for the social economy sector is achieved through adequate policies and 

partnerships at international, national, regional and local level. All interested parties 

are actively involved in this process. 

Vision 

Validated developed social economy sector, through which extend the conditions 

for active inclusion of vulnerable groups of society is achieved flexibility and 

security in employment and developing territorial cohesion. 

Objectives 

A prerequisite in developing the concept is to reach a common agreement within 

the wide range of stakeholders on key issues related to the nature, scope, limits and 

potential of the social economy in the country to achieve better chances for social 

inclusion of disadvantaged groups; pooling resources to increase employment of 

social groups with limited access to services and resources or outside the labor 

market; Development of local and territorial cohesion. 

The concept has the following specific objectives: 

1. To serve as a reference for setting criteria for identification of enterprises 

and organizations of the social economy; 
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2. To serve as a current 'standard' in helping to support the development of 

social economy and stimulate artists and supporters to apply and disseminate the 

spirit of social solidarity; 

3. To serve as a basis for creation of a favorable administrative and legal 

environment for the development of social economy enterprises (access to finance, 

social clauses in public contracts, tax breaks, etc.). 

Principles 

The development and promotion of sustainable social economy sector in the 

country will be achieved by implementing the guiding principles of good governance 

and the specific principles relating to the implementation of best practices and 

models of social enterprises. 

 

3. Studying social entrepreneurship in Bulgaria 

A study of social entrepreneurship in Bulgaria [39] identified the main problem 

areas and areas of study. The study includes a survey carried out between November 

1, 2012 - December 31, 2012, involving 63 people, representatives of NGOs, local 

authorities, small and medium enterprises, social services and large enterprises. The 

survey was conducted within the six municipalities - Lovech, Troyan, Sevlievo, 

Letnitsa, Dryanovo and Gabrovo. It consists of questions designed to extract 

information regarding the interest and competence of stakeholders on the theme 

„Social Entrepreneurship”, experience, attitudes and plans in this field. 

Referencing the criteria with the practice of social entrepreneurship in 

Bulgaria 

The practice in Bulgaria shows three typical model of operation of social 

enterprise. As the social enterprise sector is still very young and still new 

organizations will arise important for any social enterprise model is to be 

distinguished from other types of activity and stress that all of the above criteria must 

be met simultaneously to It is determined social enterprise activity. 

Social enterprise is an activity which are true simultaneously all conditions: 

- Carry out business in an entrepreneurial way 

- Is a leading aim of achieving social change for a particular vulnerable group 

or solve major societal issue 

- Independent from state and local authorities 

- Reinvested profits primarily to achieve social objectives 

- Reports desires and preferences of vulnerable group that supports and 

- Is managed in a transparent manner 

 

4. Recommendations on social entrepreneurship development and 

encouragement 

In a number of opinions the Economic and Social Council (ESC) [14] it is noted 

that social economy takes a substantial share of the European economy. At nearly 2 

million social enterprises are engaged over 14 million people, representing almost 
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6.5% of employees in Europe. ESC notes that as a key component of the European 

social model social enterprises are sustainable and effective in crisis. The social 

benefits of them are measured primarily by the integration and reintegration of 

disadvantaged people in society and economic and financial results - a significant 

saving of public funds allocated for social benefits. ESC believes that social 

entrepreneurship and social enterprises as part of the social economy are still an 

untapped business model that has its own specific traits and characteristics. 

According to ESC, social enterprises in Bulgaria should be encouraged to develop 

as a business model not only within the so-called third sector through civic 

associations and foundations, but also to be created within the private and business 

initiatives. ESC notes that the legal framework in the country is fragmented and 

incomplete, making it difficult for serious development of social economy and social 

enterprises. ESC recommends improving the legal and institutional environment for 

the operation of social enterprises. There is a need government to support the 

development of social enterprises, clearly regulating specific incentives and relief 

for them and to comply with the definition of social enterprise as defined in the EU 

documents for social entrepreneurship. ESC confirms its position as stated in its 

opinion "Social Economy - Opportunities and Prospects for Development in 

Bulgaria" that social enterprises and social entrepreneurship should be regulated in 

separate legislation. 

 

Recommendations to the legal system in Bulgaria [11] 

 

Supportive infrastructure for social enterprises [11] 

 

Lack of incentives and access to financial resources for social enterprises 

[11] 

 

Low level of awareness and recognition of social entrepreneurship [11] 

 

Difficult access to marketing to social enterprises 

 

Proposals for legislative changes to the regulation of social enterprises [11] 

 

Proposal for future regulatory approach in regulation of social enterprises  

  

Regulatory changes that facilitate access of social enterprises to public 

procurement [11] 
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5. Conclusion  

At present in the Bulgarian legislation there is no a legal act that gives the legal 

regulation of the activities of the social enterprise or social entrepreneurship. There 

is a fragmented legal regulation of individual sectors (social service providers, 

specialized enterprises for people with disabilities), where subjects engaged in 

activities are covered by social enterprises, but this approach is rather negative effect 

on the development of a coherent state policy to support the social economy and 

social enterprises, which ultimately reflects on their sustainability and efficiency. To 

clear structuring of the social economy sector in Bulgaria legislative changes should 

be undertaken and improvement of legislation to create preconditions for adequate 

legal and statistical recognition of the subjects of the social economy [11]. 

In this regard, the activities of social enterprises can be defined as critical in 

helping the state policy on social inclusion of vulnerable groups. Moreover, social 

enterprises have the capacity to become one of the most reliable partners of the 

central and/or local authorities to tackle the social sphere and to promote inclusion 

into society of persons of different vulnerable groups. However, in order to stimulate 

this partnership it is necessary on the basis of the existing legislative framework, 

which outlines the legal framework for the activities of social enterprises, to develop 

changes aimed at creating a more favorable economic environment in which to social 

enterprises operate. Given that social enterprises are essentially a business carried 

on by a legal non-profit entity, the tax laws should provide appropriate relief, as well 

as to create more opportunities for financing activities carried out by social 

enterprises with funds from budget, municipal budget or various funds. 

The challenge for Bulgaria regarding the development of social entrepreneurship 

can be formulated as follows [10]: 

• Broad understanding of the social enterprise 

Bulgaria at that time has a broad legal framework, or rather lack of explicit one, 

and this allows free self-determination. At the same time, it should be noted that the 

broad criteria for the definition does not offer a real opportunity for encouraging 

policy oriented towards concrete results. 

• Need for sectoral reforms 

Social enterprises operate in Bulgaria and developed traditionally as a means of 

providing employment and in the fields of education, social services and in rare 

cases, education, health and culture. Therefore, a key factor for their future 

development are reforms in these areas, market liberalization and provision of a 

quick and easy access to services for consumers. 

• Prioritizing a target group 

The only more serious preferences are targeted at a particular group of social 

enterprises - cooperatives and specialized enterprises for people with disabilities that 

are par excellence social enterprises. The reasons for this are twofold: a) the target 

group - people with disabilities, which has the most systematic and consistent 

integration policies are active self-advocates, and b) historical reasons. Cooperatives 
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were traditional forms of solving social problems of vulnerable groups with an 

emphasis on employment, but remain unreformed since the 90s to date to reflect 

modern trends in the development of similar enterprises in other countries. 

Therefore, to use social enterprise as a tool to tackle social problems and other 

vulnerable groups that are difficult to represent and self-defend own initiatives (such 

as refugees) need leadership from the government and cross-sectoral planning 

policies to develop incentive policy for social entrepreneurship. 

• Opportunities for capacity building 

There are no adequate and consistent programs funded with public funds for 

capacity building for the development of social enterprises as such. Especially it is 

important for social enterprises NGOs, as even par excellence recognized their 

business is social enterprise, to upgrade their entrepreneurial skills and visibility in 

the market. The implications on the funds allocated for the development of social 

enterprises in various national initiatives and mechanisms leads to the conclusion 

that substantial financial resources are allocated, but at the same time social 

enterprises received support fail to achieve financial sustainability and remain 

project-oriented. This prevents, on the one hand, social enterprises to build their own 

image in the business environment and become recognizable in society, and on the 

other - to establish themselves as a successful tool for achieving the objectives of 

national social policies. 

• Opportunities for startup funding available 

There are no financial incentives for initial start-up social enterprises; 

investments in small and medium-sized enterprises are much more focused and 

consistent, including by providing specific financial instruments to help business 

enterprise to develop as such. 

Based on the identified problems a series of recommendations can be 

formulated to improve the environment for social entrepreneurship in the country 

[5]: 

1. The resources to support social enterprises are not enough effectively spent. 

Moreover, the lack of entrepreneurial skills and culture among the representatives of 

the NGO sector that still give the main human resource of social entrepreneurs 

requires a new, modern approach to finance emerging or existing businesses that 

provision of funds does not exhaust the commitment of donor and is accompanied 

by a long-term assistance and monitoring on the development of the enterprise. 

2. Mobilization of available internal and external resources (opportunities of 

alternative forms of tourism, attracting young and enterprising Bulgarians from 

home and abroad for the cause of social entrepreneurship), can provide a much 

broader basis for development of the sector. Active work with local businesses to 

promote social entrepreneurship and social enterprise, also is a step in that direction. 

3. In practice, the possibilities of an integrated European market and 

developed practices in the leading economies in Europe are a resource that can be 

used much more effectively. 
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4. Optimizing the legislation and creating flexible legal environment is a 

prerequisite for development of the sector. 

5. As the European practice shows, a verified solution to support social 

entrepreneurship is to create a civic organization that acts as a body that defends the 

interests of the sector "social entrepreneurship", generates and maintains a database 

of social enterprises, lobbying at the political procurement and funding 

schemes.level, promote social entrepreneurship as an activity for the benefit of 

society, trace and monitor  
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1.   Introduction 

The promotion of innovative ideas in public policy is crucial to support the values 

of an active-oriented problem solving social system. These views underlie the 

ongoing social reforms in various countries and focus on the development of social 

entrepreneurship and the role of social entrepreneurs. An understanding is 

underlined that namely social entrepreneurs have the capability through localization 

of usable resources - human capital, buildings and equipment, to find flexible 

approaches to satisfy unmet social needs [8]. 

Social entrepreneurship is identified at European Union (EU) as a key instrument 

for regional cohesion and overcoming the problems of poverty and social exclusion. 

As part of its policy to promote the social economy and social innovation, social 

entrepreneurship contribute to achieving the strategic goals set in 2020 [11]. 

Legally binding definition for social enterprise at EU level has not been 

introduced. However, in the last 5 years we have seen that the leading strategic and 

normative documents define uniformly key elements in the definition [5]: 

 Social enterprises pursue profit (socially significant) goals 

 Activity that carries out an economic / commercial in nature 

 Reinvestment of profits from economic activity 

 Institutional independence and inner self-governance 

The social economy develops through various organizational - legal forms of 

entrepreneurship as cooperatives, mutual societies, associations, social enterprises 

and organizations, foundations and other existing in different EU member countries 

entities. 

mailto:katya.arabska@gmail.com
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Personality in the social economy have cooperatives, enterprises and 

organizations duly registered under national law, whose business has a social and 

humanitarian results and they reinvest profits for social purposes. 

On criteria for the identification of the entities in the social economy Bulgaria 

will adhere to the indicators of the European Parliament to determine the economic 

and humanitarian activities as part of the social economy [6]: 

• rule of community and social activity before profit; 

• protection and enforcement of the principles of solidarity and 

responsibility; 

• reconcile the interests of the participants and the general interest; 

• democratic control by the participants (one member - one vote); 

• voluntary and open membership; 

• self-government and autonomy from government authorities; 

• use a major part of the economic outturn: 

 to follow sustainable development objectives of the company; 

 to meet the specific needs of participants; 

 in favor of the collective interest. 

These indicators contribute to the visibility of social enterprises and activities 

among businesses from the real economy, but should not be seen as absolute as it 

can also hamper their activities and development. For example, autonomy to public 

authorities can be legitimate impediment for state subsidies, if applied to the 

transparency of the use of public funds, regardless of their size. 

There are some guiding criteria for respondents to self-determination as a social 

enterprise [42]:  

1) over 50% of profits regularly invest to achieve social objectives: 

- Support for socially vulnerable groups and / or individuals in isolation; 

- Environmental protection with impact on society; 

- Social innovation; - Implementation of other activities, production and / or 

production of goods and services with a social purpose; and / or 

2) more than 30% of the staff from vulnerable groups [10]. 

 
2.   Methodology 

This report provides an overview of legislation, strategic documents and analysis 

of the development of social entrepreneurship in Bulgaria. Results of a pilot study 

are also presented aimed at more qualitative research through the contributions 

received as a result of interviews with representatives of various categories of 

organizations in expert and managerial positions, formulating basic conclusions 

about current needs and ways to promote social entrepreneurship. Prepared are 

issues with the opportunity to complement and express their own opinions and 

recommendations to address different aspects and views on the state of social 

entrepreneurship, in particular how it is accepted and supported by society and how 
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it could be promoted incl. activities for capacity building - consulting, training, 

information, motivation, etc., cooperation, etc.  
 

3. Social entrepreneurship in Bulgaria 

The staging of the problem of social entrepreneurship in Bulgaria is entirely 

determined by economic and cultural contexts in the country. It can be concluded 

that the concept of social entrepreneurship is a relatively young both as theory and 

practice. Undoubtedly there is a misunderstanding of this project, not only by society 

but also by the authorities of the tax and legislative regulation. In the public 

perception there is an underlying understanding that social entrepreneurship is a type 

of social labour readjustment of unprotected groups in commercial enterprises. From 

the legislative point of view itself Law for Non-profit, albeit allowing the conduct of 

business by NGOs, is not sufficient to stimulate similar initiatives. On the one hand, 

the lack of explicit mention of the social enterprise category leads to a situation in 

which existing social enterprises are often not perceived in such a quality. On the 

other hand, the experience of developed countries shows that the majority of social 

entrepreneurs start a business with a donation of social capital in the form of 

networks of relationships and acquaintances linked by common values and interests. 

Fundraising through charity, volunteer work and corporate responsibility entails 

expansion of capital and thus leads to generation of new products and services [8]. 

Unfortunately, in Bulgaria donation is more „retail”, which does not apply tax 

relief. Corporate responsibility, which despite some conventions can be assigned as 

part of the concept of social entrepreneurship, is gaining momentum in recent years. 

In this direction a number of good practices can be summarized which provokes 

some hopes for the development of social enterprises. 

 
3.1. Types of organizations providing consulting and advice to social 

entrepreneurs  

By providing opportunities for absorption of European funds through the 

operational programs in Bulgaria there is a growth of organizations and individuals 

providing consulting services. Interest in obtaining grants and poor knowledge and 

development of social entrepreneurship leads to a focus on providing consultancy 

services to the preparation of project proposals according to the available options at 

that time. There are no long-term strategies and a clear vision of sustainability 

activities. 

Below are mentioned some of the representative associations of consulting 

organizations in the country as an example of the activities carried out in general 

management consulting and European programs, which social entrepreneurs also 

could benefit from. Considering the placement of social entrepreneurship as a 

priority, consulting organizations start orienting towards activities in this direction. 

Bulgarian Association of Management Consulting Organizations (BAMCO) [1] 

brings together and represents professional consulting organizations and certified 



  

498 

 

consultants. The Association was established in October 1997. Through its members 

BAMCO have access to more than 400 highly qualified management consultants. 

 
3.2. Support structures for the development of social entrepreneurship 

As a start in the development of social enterprises in Bulgaria the year 2002 can 

be considered, when Counterpart Int. - Bulgaria began implementation of a program 

for creating and supporting social enterprises funded by United States Agency for 

International Development [3]. This is the first targeted use and introduction of the 

term „social enterprise” in the public domain in Bulgaria, causing concern among 

NGOs and local communities. Under the program in the period 2002 - 2006 year are 

conducted campaigns for promotion of social enterprises as a tool for social 

inclusion, employment of disadvantaged groups and strategic opportunity to increase 

the capacity of social service providers. Simultaneously, after the two competitions 

for non-profit organizations were selected 45 organizations from 17 communities 

participating in trainings and obtaining technical assistance and funding for the 

creation of social enterprises. As a result of the program and in view of the growing 

role of social economy within a united Europe as part of activities was the support 

to social enterprises organized campaign to prepare legislative changes to legislate 

social enterprise in existing regulations. Despite the efforts of NGOs and expressed 

political will of the government to ensure adequate legislation, the proposals remain 

only on paper [2]. 

 
3.3. Facts and figures 

Due to the weak development of its subject, the statistics for social enterprises in 

the country is not well developed. Best data is in terms of specialized enterprises for 

people with disabilities. Overall the society does not create sufficient and adequate 

opportunities for social inclusion of vulnerable groups [3]. There is lack of 

understanding and appropriate responses to the disadvantaged. The activities of 

social enterprises in Bulgaria are usually not particularly attractive to business areas 

due to lower earnings and slower return on investment. The most common area of 

activity of social enterprises in Bulgaria are the services most often social and 

educational. Production and trade are less developed. Businesses that deal with 

production, clothes, food (bread, honey), souvenirs, postcards, carpentry goods, 

works of applied art and more. 

The data also show that social enterprises created in the form of commercial 

companies and cooperatives are more like a number of NGOs. The reasons may be 

sought in the fact that employment programs and support agency for people with 

disabilities, directly related to the development of social enterprises, are mainly 

aimed at companies and cooperatives. Next, the lack of affordable programs for 

NGOs to develop capacities and skills in business planning and management also 

affect the numbers. 
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NSI provides information on the methodology for the statistical survey of social 

enterprises in Bulgaria, as well as specific information about those which self-

identify as social enterprises on certain indicators. The survey was launched in 

January 2013 as the first reference year is 2012, and it is conducted with annual 

periodicity. The scope of the study includes all non-financial corporations and non-

profit organizations in the country that have developed activities during the reporting 

year. The main source of information are the annual accounts of non-financial 

enterprises, compiling and compiling balance sheet and annual report of the non-

profit enterprises. To obtain information about the number of social enterprises in 

Bulgaria, NSI include the following question in the annual activity reports of 

enterprises (AAR) in "Information for the enterprise." (see Table 1).  

 
Table 1. Questions included in AAR -2012 and AAR-2013 

Questions included in AAR-

2012 

Questions included in AAR -2013 

Section: Social focus 

Does your company carry out 

activities with a social 

purpose? 

YES / NO 

The enterprise has a social 

focus when: 

1. Over 50% of profits 

regularly invested in 

charitable activities: 

- Support for socially 

vulnerable groups; 

- Environmental protection; 

- Social innovation; 

- Other charitable activities 

with charitable nature; 

and / or 

2. Over 30% of the staff from 

vulnerable groups 

 

Category: Social Enterprise 

Is your business a 'social enterprise'? 

YES / NO 

„Social enterprise” is defined as an operator in the social 

economy whose primary goal is to achieve positive 

measurable social impact rather than generate profit for 

owners or shareholders. It operates in the market by 

providing social services or goods to disadvantaged or 

used method of production of goods or services that is 

embedded social purpose. 

Your enterprise is "social" when: 

1. Over 50% of profits are regularly invested to achieve 

social objectives: 

- Support for socially vulnerable groups and / or 

individuals in isolation; 

- Environmental protection with impact on society; 

- Social innovation; 

- Implementation of other activities, production and / or 

production of goods and services with a social purpose; 

and / or 

2. Over 30% of staff from socially vulnerable groups. 

 
3.4. Social enterprises and their impact 

Repeatedly in various acts the Economic and Social Council of the country [9] 

has emphasized that social entrepreneurship plays an important role for social 

cohesion and the creation of growth and jobs. In a resolution adopted on the 

Communication of the European Commission (EC) – „Single Market Act II - 

Together for new growth”, ESC welcomes the European Commission to develop a 

methodology to measure the socio-economic benefits of social enterprises. 

Measuring the positive social impact of the activities of social enterprises is a 
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prerequisite for targeted investments in social enterprises in the context of the 

Regulation of the European Parliament and the Council on European Social 

Entrepreneurship Funds from April 17, 2013 and Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and Council EU Programme for social change and innovation 

[6, 9]. 

According to unofficial data, on the basis of the principles of social 

entrepreneurship now more than 85 non-governmental organizations at the local 

level are working. In most cases, they sell services, which implies a high economic 

risk and profit. 

Typological features of this type of entrepreneurship in Bulgaria do not differ 

greatly from those of similar enterprises in the rest of Europe [4]: 

First - There is a clear social impact - in the main activity on a balance between 

the pursuit of profit and direct support to the social status of certain groups. 

Second - There is a clearly defined target group - mainly persons from socially 

vulnerable groups - those who need help to equalize their life or social status to that 

of other members of society. 

Third - There is a specific business purpose - is aimed at improving living 

standards, employment, provision of services and other forms of direct support in 

order to overcome social exclusion of the target group. 

An important feature of all social enterprises is a special symbiosis that carry a 

priori - between financial viability and ability to have a social impact. So they 

achieve simultaneous realization of economic, financial and social objectives, which 

become even greater value and cost to society. 

While there is no collected general information about existing social enterprises 

and summary analysis of the type enterprises and major areas of activity at the end 

of 2005 was established Association of Social Enterprises in Bulgaria, whose 26 

members worked in their development practices and strategic guidelines in terms of 

employment among people with disabilities. 

3.5. Social enterprises and state 

The social economy is a collective concept, which focuses on the direct social 

impact of the activities of companies and / or organizations that have been 

established with a social purpose and deliberately organize their activities to achieve 

such a result. The social economy is both part of the real economy and of civil society 

in which individuals and / or legal persons, associations of volunteers or other 

organized entities doing business in the public interest and reinvest profits to achieve 

social goals [6]. 

Building components of the functional structure of the social economy are: 

1 / economic function for own resources; 

2 / social function, realized through the expenditure profile; 

3 / public policy function of generating public attitudes to social solidarity. 

In its functional structure, the social economy support the process of social 

inclusion and is different from corporate capitalism. 
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Within the social economy creates a sustainable business model that does not 

qualify in size and areas of activity, but by its respect for common values, such as: 

the rule of democracy, stronger involvement of civil society to achieve social 

progress, human personality; protection and enforcement of the principles of 

solidarity and responsibility, combining the interests of its user members with the 

general interest; democratic control by members; voluntary and open membership; 

management autonomy and independence in relation to public authorities; use of 

surplus revenue service members in conjunction with the general interest in 

achieving the objectives of sustainable development. Through the development of 

the social economy sector to expand options for increasing economic growth and 

contribution to GDP, employment and creating conditions and an environment for 

innovative, socially significant business decisions. 

Conclusion 

In a number of opinions the Economic and Social Council (ESC) [9] it is noted 

that social economy takes a substantial share of the European economy. At nearly 2 

million social enterprises are engaged over 14 million people, representing almost 

6.5% of employees in Europe. ESC notes that as a key component of the European 

social model social enterprises are sustainable and effective in crisis. The social 

benefits of them are measured primarily by the integration and reintegration of 

disadvantaged people in society and economic and financial results - a significant 

saving of public funds allocated for social benefits. ESC believes that social 

entrepreneurship and social enterprises as part of the social economy are still an 

untapped business model that has its own specific traits and characteristics. 

According to ESC, social enterprises in Bulgaria should be encouraged to develop 

as a business model not only within the so-called third sector through civic 

associations and foundations, but also to be created within the private and business 

initiatives. ESC notes that the legal framework in the country is fragmented and 

incomplete, making it difficult for serious development of social economy and social 

enterprises. ESC recommends improving the legal and institutional environment for 

the operation of social enterprises. There is a need government to support the 

development of social enterprises, clearly regulating specific incentives and relief 

for them and to comply with the definition of social enterprise as defined in the EU 

documents for social entrepreneurship. ESC confirms its position as stated in its 

opinion "Social Economy - Opportunities and Prospects for Development in 

Bulgaria" that social enterprises and social entrepreneurship should be regulated in 

separate legislation. 

The existing policy today to promote social entrepreneurship in Bulgaria is 

primarily aimed at people with disabilities. In this connection, the ESC considers it 

necessary to develop incentives for the whole range of social enterprises. 

ESC finds that it is necessary to create conditions and support networks for social 

entrepreneurs in the country to develop their competence and they should be able to 

exchange information and experience. In this sense, the ESC supports the 

coordinating efforts of different stakeholders - government and non-government 
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bodies and organizations, academics and others who can contribute to better 

awareness of social entrepreneurship. 

 

4. Conclusion  

At present in the Bulgarian legislation there is no a legal act that gives the legal 

regulation of the activities of the social enterprise or social entrepreneurship. There 

is a fragmented legal regulation of individual sectors (social service providers, 

specialized enterprises for people with disabilities), where subjects engaged in 

activities are covered by social enterprises, but this approach is rather negative effect 

on the development of a coherent state policy to support the social economy and 

social enterprises, which ultimately reflects on their sustainability and efficiency. To 

clear structuring of the social economy sector in Bulgaria legislative changes should 

be undertaken and improvement of legislation to create preconditions for adequate 

legal and statistical recognition of the subjects of the social economy [7]. 

The practice of member states of the European Union with a developed social 

economy shows that it should be given a legal definition of the social enterprise in 

which preponderance to be no regulation in what form it will be organized as a 

subject of law but on what goals it sets and what effects are pursued. The leading 

role in this process should be given to a clear identification of the social benefit of 

the activities of the social enterprise with specific dimensions of lasting social impact 

to persons with disabilities. It is necessary the legal definition to encourage the 

development of various entrepreneurial initiatives with social impact, not limiting 

social enterprises to only one legal form [7]. 

The challenge for Bulgaria regarding the development of social entrepreneurship 

can be formulated as follows [5]: 

• Broad understanding of the social enterprise 

• Need for sectoral reforms 

• Prioritizing a target group 

• Opportunities for capacity building 

• Opportunities for startup funding available 

There are no financial incentives for initial start-up social enterprises; 

investments in small and medium-sized enterprises are much more focused and 

consistent, including by providing specific financial instruments to help business 

enterprise to develop as such. 

Based on the identified problems a series of recommendations can be formulated 

to improve the environment for social entrepreneurship in the country [3]: 

1. The resources to support social enterprises are not enough effectively spent. 

Moreover, the lack of entrepreneurial skills and culture among the representatives of 

the NGO sector that still give the main human resource of social entrepreneurs 

requires a new, modern approach to finance emerging or existing businesses that 

provision of funds does not exhaust the commitment of donor and is accompanied 

by a long-term assistance and monitoring on the development of the enterprise. 
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2. Mobilization of available internal and external resources (opportunities of 

alternative forms of tourism, attracting young and enterprising Bulgarians from 

home and abroad for the cause of social entrepreneurship), can provide a much 

broader basis for development of the sector. Active work with local businesses to 

promote social entrepreneurship and social enterprise, also is a step in that direction. 

3. In practice, the possibilities of an integrated European market and developed 

practices in the leading economies in Europe are a resource that can be used much 

more effectively. 

4. Optimizing the legislation and creating flexible legal environment is a prerequisite 

for development of the sector. 

5. As the European practice shows, a verified solution to support social 

entrepreneurship is to create a civic organization that acts as a body that defends the 

interests of the sector "social entrepreneurship", generates and maintains a database 

of social enterprises, lobbying at the political level, promote social entrepreneurship 

as an activity for the benefit of society, trace and monitor procurement and funding 

schemes. 
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Abstract. On 21 March 2014, the European Commission adopted new rules for the 

assessment of technology transfer agreements. The rules are incorporated in two separate 

instruments: Regulation (EU)  316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) 

of the Treaty on the Functioning of the European Union and Guidelines of the European 

Commission on the application of Art. 101 TFEU for technology transfer agreements. The 

present article is aimed at summarizing some of the main features of the new rules, whereas 

special focus will be given to the changes made on the old rules and the possible effects that 

these changes could produce. 

Keywords: Regulation (EU) 316/2014, Regulation (EC) 772/2004, technology transfer, 

competition restrains, license agreements, black clauses, patent, know-how, utility models 

 

1. Въведение 

През март 2014 г. Европейската комисия публикува нови правила за оценка 

на споразуменията за трансфер на технологии. Правилата са включени в два 

отделни инструмента: Регламент (ЕС) 316/2014 [ОВ (2014) L93/17] и Насоки 

на Европейската комисия за прилагането на член 101 от ДФЕС по 

споразумения за трансфер на технологии [ОВ (2014) C89/3]. Това изменение 

замени предишната версия на Регламент (ЕО) 772/2004 [ОВ (2004) L123/11] за 

групово освобождаване от 1 май 2014 г. след изтичането на предишния 

регламент на 30 април 2014 г. Приетите от Комисията Насоки за замяна на 

прилагането на член 101 от ДФЕС по споразумения за трансфер на технологии 

актуализираха и замениха предишните насоки [ОВ (2004) C101/2], съпътстващи 

Регламент 772/2004. Новият регламент ще действа за период от 12 години, 

който изтича на 30 април 2026 г. Това е относително дълъг период 

(предишното групово освобождаване беше с продължителност 10 години). 

Тази статия ще обобщи някои характеристики на новия регламент, като се 

обърне особено внимание на промените, направени спрямо предишния 

регламент. 

Общо може да се каже, че Комисията е предприела предпазлив подход от 

гледна точка на конкуренцията при преразглеждането на груповото 

освобождаване. В резултат на това промените в крайна сметка са повече в 

mailto:bilinic@yahoo.com
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полза на лицензополучателите, от колкото в полза на лицензодателите. Някои 

от промените могат да застрашат правната сигурност, което е неприемливо, 

като запазват някои видове разпоредби за лична преценка съгласно член 101, 

параграф 3 от ДФЕС, които преди това биха били допустими за автоматично 

освобождаване съгласно предходния регламент. 

 

2. Общ преглед 

Както в случая с предходното групово освобождаване, по Регламент 

772/2004, груповото освобождаване се прилага за лицензи върху патенти, ноу-

хау, софтуерни авторски права и някои сродни права на интелектуална 

собственост (полезни модели, промишлен дизайн, топология на 

полупроводникови продукти, удостоверения за допълнителна защита за 

медицински продукти и удостоверения за растениевъди) или комбинация от 

тях, както и прехвърляне на тези права, като рискът от противоправно 

ползване остава за лицензодателя, като например, когато дължимите суми 

зависят от приходите на лицензполучателя от съответните продукти. Както и 

преди, има забранителен списък от клаузи за споразумения между конкуренти 

и между неконкуренти. Предприятията могат да бъдат действителни или 

потенциални конкуренти на съответния продуктов пазар или действителни 

конкуренти на съответния технологичен пазар. В случая на споразумения 

между конкуренти продължава да се прави разграничение между реципрочни 

и нереципрочни споразумения. Праговете за пазарния дял за прилагането на 

груповото освобождаване са непроменени; 20% общ пазарен дял на страните 

за споразумения между конкуренти и 30% за всяка страна на съответния пазар 

в случаите на споразумения между неконкуренти. Новите насоки (параграф 85) 

на Комисията ясно посочват, че когато страните станат конкуренти на по-

късен етап, прагът на 20% пазарен дял ще се прилага от момента, в който те 

станат конкуренти, но в този случай забранителния списък за неконкуренти ще 

продължи да се прилагат към споразумението, освен ако споразумението 

впоследствие не бъде изменено във всички съществени аспекти (както е 

предвидено в член 4, параграф 3 от регламента). 

Освен това някои видове ограничения, макар и да не са включени в списъка, 

са изключени от обхвата на груповото освобождаване, както е посочено в член 

3. 

 

3. Обхват на новия регламент 

Новият регламент съдържа подобрено използване на определенията, по-

специално на "технологичните права". Сега те са отделно дефинирани като 

включващи патенти, софтуерни авторски права, права върху дизайн и ноу-хау, 

както и някои права, включени в или сходни с правото на интелектуална 

собственост (полезни модели, промишлен дизайн, топология на 

полупроводникови продукти, удостоверения за допълнителна защита за 

медицински продукти и удостоверения за растениевъди) или всяка 
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комбинация от тях. В резултат на това определението на "споразумение за 

трансфер на технологии" е опростено, така че сега то означава всяко 

споразумение за лицензиране на технологии, сключено между две 

предприятия, позволяващо производството на договорни продукти или 

прехвърляне на технологични права между две предприятия за целите на това 

производство, където част от риска от експлоатация остава при лицензодателя. 

Критерият, че лицензополучателят трябва да използва технологията за 

целите на производството на стоки или услуги, беше изтъкнат в предходния 

регламент. Принципът бе укрепен в новия регламент по отношение на 

споразуменията за авторско право върху софтуер, посредством текста на 

съображение 7, че регламентът не следва да се прилага за споразумения за 

обикновено възпроизвеждане и разпространение на софтуерни продукти, 

защитени с авторско право. Това се основава на факта, че такива споразумения 

са по-сходни със споразуменията за дистрибуция, отколкото с лицензирането 

на технологии за производство. В резултат на това споразумения за 

производство на носители на софтуер от оригиналния екземпляр вече няма да 

попаднат в обхвата на Регламента за групово освобождаване. Комисията 

посочва в съображение 7, че такива споразумения всъщност се считат за 

споразумения за дистрибуция за целите на конкурентното право, докато в 

новите насоки (в параграф 62) се посочва, че такива споразумения следва да 

бъдат обхванати "по аналогия" от Регламент 330/2010 относно вертикалните 

споразумения [ОВ (2010) L102/1]. Споразумението за възпроизвеждане и 

разпространение на софтуер обаче не попада точно в обхвата на Регламента за 

вертикалните споразумения, тъй като лицензията за възпроизвеждане на 

софтуерни авторски права обикновено е лицензия за интелектуална 

собственост, а не вертикално предоставяне на услуга. Обратно, 

предоставянето на съществуващи носители на софтуера на дистрибутор, който 

не получава никакъв лиценз върху софтуера, включително случаите, когато 

единствената лицензия е лицензия за лично ползване на софтуера от крайния 

потребител, обикновено ще бъде вертикално споразумение. Изключването на 

лицензираното произвеждане на носители на софтуер за разпространение ясно 

води до загуба на правна сигурност за лицензодателите на софтуер. Във всеки 

случай, лиценз за софтуерни авторски права за сублицензиране без 

възпроизвеждане или само за онлайн разпространение вероятно няма да 

изпълни критерия за производство от страна на лицензополучателя, така че по 

принцип няма да бъде обхванат от груповото освобождаване. 

В съображение 7, както и в параграфи 65 и 66 от новите насоки става ясно, 

че регламентът се прилага и за лицензионни споразумения, в които 

лицензополучателят трябва да извърши разработка, преди да получи продукт 

или процес, готов за търговска експлоатация. Въпреки това целта на 

споразумението трябва да бъде производството на идентифициран договорен 

продукт, за да се приложи регламентът. Нито регламентът, нито насоките 

обхващат споразумения, при които е предоставена лицензия за технологични 
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права, за да позволят на лицензополучателя да извършва по-широка 

научноизследователска и развойна дейност в областта на лицензираната 

технология, например когато обектът е предоставяне на услуги за 

научноизследователска и развойна дейност за подобряване на технология, за 

разлика от производството на стоки и услуги, базирани на лицензираната 

технология. 

Груповото освобождаване се прилага и за лицензионни споразумения за 

технологии, които също се отнасят до лицензирането или прехвърлянето на 

други права на интелектуална собственост или ноу-хау на лицензополучателя, 

ако и доколкото тези разпоредби са пряко свързани с производството или 

продажбата на договорени продукти (чл. 2, пар. 3). Това по принцип може да 

се прилага например при лицензи на търговски марки или на определени 

видове авторски права (без авторско право върху софтуеър). Този принцип 

беше включен в предишното определение за „споразумение за трансфер на 

технологии“ от предходния регламент и представлява логично подобрение в 

схемата и структурата на регламента. Същата разпоредба съдържа и по-

нататъшно подобрение, според което груповото освобождаване ще се прилага 

и за споразумения за трансфер на технологии, свързани с покупката на 

продукти от лицензополучателя, при условие че и доколкото тези разпоредби 

са пряко свързани с производството или продажбата на договорните продукти. 

 

4. Споразумения между конкуренти 

Новият регламент преразглежда видовете разпоредби, които са разрешени 

специално в споразумения между конкуренти. Това е резултат от измененията 

в списъка на основните ограничения в член 4, параграф 1, в забранителния 

списък на ограниченията в споразуменията между конкуренти, и по-специално 

в посочените изключения от такива ограничения, изброени в забранителния 

списък. Тези корекции обаче трябва да се разглеждат в светлината на 

съответните части от новите насоки. 

Както и по-рано, новото регулиране съдържа ограничения за 

ценообразуване, реципрочни ограничения на производствения капацитет, 

ограничения на възможността на лицензополучателя да използва собствената 

си технология и ограничения върху всяка от страните за извършване на 

научноизследователска и развойна дейност, освен ако това ограничение е 

абсолютно необходимо за предотвратяване на разкриването на лицензираното 

ноу-хау на трети страни (член 4, параграф 1, буква „а“, „б“ и „г“ от предишния 

и новия регламент). Новият регламент също така продължава да съдържа 

ограничения относно „разпределянето на пазари или клиенти“ в член 4, 

параграф 1, буква „в“. Въпреки това изброените изключения от тези 

разпоредби за пазарно присъствие или за разпределение на клиенти са 

променени и в новия регламент сега са ограничени до следното: 

а) задължение на която и да е страна в нереципрочно споразумение да не 

използва лицензираните технологични права за производство в 
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изключителната територия, запазена за другата страна и / или да не продава 

(активно или пасивно) на изключителната територия или на изключителната 

клиентска групата, запазена за другата страна; 

б) ограничение в нереципрочно споразумение за активни продажби от 

лицензополучателя на изключителна територия или на изключителна 

клиентска група, предоставени от лицензодателя на друг лицензополучател, 

когато този друг лицензополучател не е бил конкурент на лицензодателя по 

това време; 

в) задължение на лицензополучателя да произвежда договорените 

продукти само за собствена ползване (при условие, че лицензополучателят 

може да продава договорните продукти като резервни части за собствените си 

продукти); и 

г) задължение на лицензополучателя в нереципрочно споразумение да 

произвежда договорени продукти само за определен клиент (когато е 

предоставен лиценз за създаване на алтернативен източник за доставка на този 

клиент). 

В резултат на това груповото освобождаване вече не обхваща изрично 

задълженията на лицензодателя да не лицензира технологията на друг 

лицензополучател на същата територия в споразумения между конкуренти 

(член 4, параграф 1, буква „в“, подточка „iii“ от предишния регламент). Но 

новите насоки вече уточняват, че не е строго ограничение за лицензодателя в 

нереципрочно споразумение да предостави на лицензополучателя 

изключителна лицензия за производство на определена територия и по този 

начин да се съгласи да не произвежда договорните продукти в (или да доставя 

продуктите по договора) от тази територия (параграф 107). Освен това в 

насоките се посочва, че независимо от това дали споразумението е реципрочно 

или не, принудителното предоставяне на единствена лицензия също не 

представлява тежко ограничение, тъй като такова споразумение не засяга 

способността на страните да използват напълно собствените си технологични 

права в съответните им територии (параграф 109). Въпреки това, за 

лицензирането между конкуренти реципрочното разрешение за изключителни 

права е строго ограничение, съдържащо се в забранителния списък (съгласно 

член 4, параграф 1, буква „в“; Вж. новите Насоки, параграф 211, последно 

изречение). 

Новият регламент вече не позволява изрично ограничения в областта на 

използването. Съгласно предходния регламент ограниченията на областта на 

използване на лицензополучателя са изрично разрешени, както и 

ограниченията в областта на ползване на лицензодател или лицензополучател 

в нереципрочно споразумение, когато съответното поле на ползване е запазено 

за другата страна (член 4, 1, буква „в“, „i“ и „ii“) от предходния регламент). 

Но новите насоки изглежда показват, че Комисията в момента счита 

ограниченията в областта на ползването, за разлика от ограниченията на 

клиентите, като нестриктни ограничения. Въз основа на това истинско 
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ограничение на областта на ползване не би представлявало разпределение на 

клиенти по смисъла на член 4, параграф 1, буква „в“, така че не е необходимо 

изключение от забранителния списък по отношение на такива ограничения в 

областта на ползването. Комисията също ясно заявява в новите насоки, че 

ограниченията в областта на ползването не се считат за ограничения на износа 

(по смисъла на член 4, параграф 1, буква „б“), тъй като ограничаването на 

областта на ползване не ограничава продукцията, която лицензополучателят 

може да произведе в рамките на лицензираната област на използване. 

 

5. Споразумения между неконкуренти 

Във връзка със споразуменията между неконкурентите забранителният 

списък на строги ограничения и посочените изключения от подобни 

ограничения са същите като в предходния регламент, с едно важно 

изключение. Предходното разрешено ограничение за период от две години 

при пасивни продажби от лицензополучателя, на изключителна територия или 

на изключителна клиентска група, предоставени от лицензодателя на друг 

лицензополучател (член 4, параграф 2, буква „б“, подточка „ii“ от предишния 

регламент) бе премахнато в новия регламент. Това премахва важно извънредно 

разрешение за ограничаване на пасивните продажби (в противовес на 

активните) между територии или групи клиенти в рамките на ЕС. 

Новият регламент продължава да поддържа в забранителния списък всички 

останали отношения, касаещи ограничения на територията и клиентите, в/на 

които лицензополучателят може да продава пасивно продуктите по договора, 

с изключение на следното: ограничаване на пасивните продажби на 

изключителна територия или на изключителна клиентска група, запазени за 

лицензодателя; задължение за производство на продуктите по договора само 

за собствено ползване на лицензополучателя, при условие че може да продава 

договорните продукти като резервни части; задължение за производство на 

договорните продукти само за определен клиент (когато е предоставен лиценз 

за създаване на алтернативен източник за доставка на този клиент); както и 

ограничаване на продажбите на крайни потребители от лицензополучател, 

работещ на нивото на търговията на едро и някои разпоредби, специално 

свързани със системите за селективна дистрибуция. Също така, разбира се, 

новият регламент продължава разпоредбите на предишния регламент, за 

забрана на ограничението на която и да е страна сама да определя цените си за 

трети страни. 

Разпоредбата, която сега е премахната в новия регламент, регулираща 

разрешението за двегодишно ограничение на пасивните продажби от 

неконкурентен лицензополучател на територия, която е нова и изключително 

разпределена на друг лицензополучател, беше включена във всички предишни 

версии на регламента. Тя се основаваше на про-конкурентния подход за 

насърчаване разпространението на технологии, основаващ се на 

необходимостта да се закрилят инвестициите, които обикновено е необходимо 
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да бъдат направени от лицензополучателя на технологии за използването на  

лицензирания обект. Лицензополучателите може да се въздържат да правят 

подобни инвестиции, ако в краткосрочен план са изложени на конкурентен 

натиск от други лицензополучатели. Следователно разрешението за две 

години е преходен период, в който се осигурява краткосрочна защита на 

лицензополучателя, без да се ограничава конкуренцията в средносрочен и 

дългосрочен план. 

Въпреки това с новите насоки се прави уговорката (Вж. параграф 209 от 

Насоките), че когато значителни инвестиции от страна на лицензополучателя 

са необходими за стартиране и развитие на нов пазар, ограниченията за 

пасивни продажби от други лицензополучатели на такава територия или на 

такава клиентска група попадат извън обхвата на член 101, параграф 1 за 

периодът, необходим на лицензополучателя да възстанови тези инвестиции. 

Освен това Комисията посочва в насоките, че в повечето случаи срок от две 

години, считано от датата, на която договорният продукт е бил пуснат на 

пазара на изключителна територия от съответния лицензополучател (или 

продаван на неговата изключителна клиентска група) трябва да се считат за 

достатъчни, за да може лицензополучателят да възстанови направените 

инвестиции, но че в отделен случай може да е необходим по-дълъг период на 

защита на лицензополучателя за такова възстановяване. На тази основа, когато 

съществува истинска необходимост лицензополучателят да направи такива 

инвестиции, страните могат индивидуално да преценят позицията относно 

лицензионното си споразумение и когато е необходимо да се споразумеят, че 

предвид конкретните факти, двугодишна забрана за пасивни продажби няма 

да представлява ограничение на конкуренцията, така че да не се прилага 

разпоредбата на чл. 101 (3) ДФЕС.   

 

6. Заключение 

Новият регламент за групово освобождаване продължава в по-голямата си 

част правилата, прилагани съгласно предходния регламент. В някои 

отношения обаче той намалява обхвата на автоматичното освобождаване, 

предоставено съгласно регламента, и по този начин намалява правната 

сигурност за страните по споразуменията за лицензиране на технологии. В 

такива случаи новите насоки на Комисията предоставят правила, позволяващи 

да се направи самооценка при подходящи обстоятелства, че член 101 няма да 

бъде нарушен, тъй като въпросното ограничение или не попада в обхвата на 

член 101, параграф 1, нито може да се счита за допустимо за благоприятна 

оценка по член 101, параграф 3. Ограниченията, които на тази основа може да 

се считат извън обхвата на член 101, параграф 1, включват ограничения в 

областта на ползването (по-специално споразумения между конкуренти) и 

двугодишно ограничение за пасивни продажби на изключителна територия 

(или група клиенти) на друг лицензополучател, когато са необходими 
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значителни инвестиции за развитие на пазара, в споразумения между 

неконкуренти.  

Като цяло може да се приеме, че постепенното премахване на обхвата на 

автоматичното освобождаване в рамките на такова групово освобождаване и 

по-голямото внимание, което се поставя сега на насоките, отразяват акцента, 

който сега се отделя на индивидуалната оценка по член 101, параграф 3. Това 

се случва все повече от влизането в сила на Регламент 1/2003 през 2004 г., 

когато беше прекратен индивидуалният режим на уведомяване и 

освобождаване. 

Новият регламент също прави регулаторната рамка все по-сложна и 

ограничаваща чрез налагане на тавани на пазарен дял и чрез затягане на 

правилата за териториални ограничения. Включването на разпоредби, 

определящи прагове на пазарен дял винаги изисква сложни икономически 

оценки. Изчисляването на пазарните дялове е особено трудно, когато 

определението за пазар е несигурно или пазарите са иновативни. Също така е 

съмнително дали националните съдилища са в състояние да направят такива 

сложни икономически оценки. Така се създава правна несигурност и се 

компрометира една от основните цели на правната реформата. Освен това 

разчитането на пазарните дялове е спорно, като се има предвид, че има голям 

пазарен дял на пазар, характеризиращ се с висок темп на иновации, може 

изобщо да не е показателен за действителната пазарна мощ. Вместо да се 

налагат тавани за пазарен дял като условен прецедент за прилагането на 

правилата на новия регламент, по-добре би било да се предвиди неприлагане 

на груповото освобождаване, ако се докаже, че има недостатъчно данни за 

извършването на обективно изследване и недостатъчна конкуренция между 

съответните страни, участващи на пазара. 
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1. Въведение 

Преминавайки към анализа на посттоталитарния тип на държавно 

управление, естествено е да се обърнем към теоретичния му първоизточник - 

водаческата демокрация. Макс Вебер, в лекцията “Политиката като призвание 

“ използва понятието “водаческа демокрация “, за да опише прехода от 

държавата на едноличното управление на владетеля към модерната държава, в 

която властта се легитимира чрез избори. Теоретичните конструкти на Вебер, 

поради своята идеологическа непредубеденост, са подходящи за анализа на 

технологията и инструментариума на държавно управление в прехода от 

тоталитаризъм към нови форми на политическа власт. Водаческата 

демокрация като идеален тип позволява при съотнасянето с действителността, 

да не се прави пълно припознаване, а да се очертаят възможни тенденции. В 

конкретния случай, ние ще използваме Веберовата теория, за да очертаем 

ролята на бюрокрацията в държавността на прехода и критериите за нейната 

социална ефективност. 

 

2. Изложение 

Според Макс Вебер, началото на модерната държава започва с акта на 

експроприация на единствения експоприатор, т.е. “отделянето“ на 

управленския щаб, на управленските  чиновници и работници, от 

материалните средства  за упражняване на господството“ [1, с. 51]. На  мястото 

на предишните върховни власти идват водачи, които “чрез узорпация или 

избори поставиха под свое разпораждане политическия щаб от хора и 

материални средства и изведоха своята легитимност - все едно с какво право - 
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от волята на подвластните“ [1, с. 51]. Процесът на експроприация е с 

променлив успех, но навсякъде се появява категорията “ професионални 

политици“, които не желаят да са политически водачи, но предано им служат 

като се превръщат в техен инструмент за “политическа експоприация“ [1, с. 

52].  

Два са начините, според Вебер, политиката да се превърне в професия. 

Първият, да се отдаде човек на политика като призвание и за това са неоходими 

предпоставки: политикът икономически да е независим от “доходите, които 

политиката може да му донесе“ [1, с. 54] и управлението на държавата да се 

осъществява от политически слоеве, които се   “рекрутират “плутократично“ 

[1, с. 55].  При това, според автора, това не означава, че господствуващият 

политически слой няма да се опита да използва политическото си господство 

за свои икономически интереси.   

Вторият начин за превръщането на политиката в профeсия е човекът 

посветил се на нея да получава приходи като “притежател на приходоносна 

служба, или платен чиновник“ [1, с. 56]. При това част от приходите 

“бакшишите и подкупите са само една нерегламентирана и формално 

незаконна разновидност на тази категория приходи“ [1, с. 56]. Този начин на 

упражняване на политика води до  партийни борби, лишени от съдържателни 

цели и посветени на  постигане  “патронаж върху служби “ и превръщането на 

партиите в  “чисто  службогонски партии“ [1, с. 56-57]  Вебер посочва, че това 

е нормална практика  в европейски страни, като особено драстични посочва 

два  примера.   

Швейцария, където “партиите приятелски разпределят помежду си 

постовете в определена пропорция“, и проекта за Баден, където се предвижда 

тази система да се разпростре “върху министерските постове и третира 

държавата и нейните служби просто като институция за осигуряване на 

приходоносни места “ [1, с.57].  Постоянно растящата потребност от служби 

налага един процес на бюрократизиране, което задоволява потребностите на 

партиите в стремежа им да удовлетворяват материално своите последователи. 

Налагането на модерната партийна система и превръщането на политиката 

в “предприятие“, поражда две категории публични функционери: чиновници 

специалисти и “политически“ чиновници. Съществена разлика между двата 

вида чиновничество е тази, че партийните чиновници се “разпознават по това, 

че могат по всяко време да бъдат произволно преместени или уволнени или 

“поставени на разположетие “ [1, с. 60]. Действителното значение и роля на 

партийното чиновничество, Вебер доказва чрез еволюцията на партийното 

дело и партийната организация. Ние няма да повтаряме обстойния анализ на 

автора, а само ще посочим някои от постановките му, които имат отношение 

към поставения от нас проблем за бъщето на бюрокрацията. 

Вебер определено счита, че там където се провеждат периодично избори  

за управляващи се създават политически обединения и политическата дейност, 

които представляват  предприятие на заинтересовани страни. В Англия до 
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1868 година партийната организация била изцяло  организация на местните 

първенци и те винаги са били носители на политическия процес, затова и 

партиите са били носители най-често на   семейно  унаследени  партийни 

възгледи. В политическата система, която се сътояла от партии, парламент и 

министерски съвет,  ключовата фигура била тази на “камшикът“, човекът 

стоящ до лидера и профисионално занимаващ се с политика. Той държал в 

свои ръце “патронажа върху постовете “ и към него трябвало да се обръщат 

“службогонците“ [1, с. 76]. В избирателните райони работели безплатно 

“доверени лица“,  от които впослествие се формира слоя на профисионалните 

политици. Коректностна на изборите се гарантирала от изборен агент, най-

често капиталистически предприемач. Чрез тази институция 

законодателството се опитвало да контролира разходите за изборите от страна 

на кандидатите и да се пресече възможността властта на парите да определя 

вота на избирателите. 

След 1868 година избирателното право се демократизира и за да спечелят 

масите в изборите възниква необходимостта от платен партиен апарат и по 

този начин се бюрократизира политическата машина.  Чрез тази машина 

властта преминава от “камшика“ в ръцете на  човека, стоящ начело на 

партията. На практика това било началото на  “цезаристко-плебисцитния  

елемент в политика“ и появата на “диктаторът на бойното поле на изборите“ 

[1, с. 78].  

Крайният резултат от тази трансформация, според Вебер е, че  

английските парламенти “по правило са едно дисциплинирано стадо за 

гласуване “ и политическата система “caucus“ поставя плебисцитния диктатор 

над парламента и превръща парламентаристите   в “притежатели   на   доходни   

политически служби“ и неразделна част от своята свита [1, с. 79].   

Но за Вебер английската  “caucus“-система е само едно бледо подобие на 

американската  политическа система, коята твърде рано и в чист вид е 

приложила плебисцитния принцип. Американската “spoil system” за победа в 

президенските избори, осигурява награда под формата на доходоносни служби 

(президентът държи в ръцете си назначението на 300 000 - 400 000 чиновници). 

Осигурени със служба партийни дейци не трябва да правят нищо за своята 

квалификация, защото единственото им задължение е да служат на партията. 

В социално икономически аспект тава намира израз в “наличието на драстични 

неуредици: невъобразима корупция и прахосничество “ [1, с. 81].   

Вебер, след като анализира подробно плебисцитната система в Англия, 

Германия и САЩ, установя, че общото и най-храктерно за тях е наличието на 

апарат на водача и последователи, които сляпо му се подчиняват. Въпреки 

това, авторът смята, че за обществото изправено пред избора - водаческа 

демокрация или демокрация без водач, по целесъобразна е първата [1, с. 87].   

Вебер, счита за естествено налагането на системата на “водаческата 

демокрация“, но подчертава, че нейния коректив е специализираното 

чиновничество, “притежаващо високо развита чест в интерес на почтенността“ 
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и поради това преставляващо единствената гаранция  срещу “заплахата от 

корупция и жалко еснафско деградиране “. Срещу дилетанското управление от 

“политици на плячката“ трябва да стои институцията на “пожизнения 

професионален чиновник“ [1, с. 57], чийто основи са поставени от реформата 

на гражданското управление (Civil Service) в САЩ. По този начин се 

балансира   между степента на политическото господство и надпартийното 

администриране. 

Ние не оспорваме предпочитанието на Вебер и като се съгласяваме с него, 

че една от съществените последици от функционирането на водаческата 

демокрация е корупцията, искаме да си представим какви са последиците от 

това за посттоталитарните общества. В тях, за разлика от САЩ с нейните 

огромни икономически възможности и реформата на гражданското 

управление, няма почти никакви финансови и човешки ресурси за справянето 

с корупцията. По тези причини и професионалното чиновничество е най-силно 

засегнато от корупцията.  

В тези общества съществува реалната опасност да се възпроизведе 

ситуацията във Франция от времето на бонапартизма, т.е. доминиране на 

обществото от политически обремена бюрокрация и корупция. 

Корупцията не е просто аморално действие, тя е действие,   на социални 

групи и общности, членовете на които поради своето превилигировано 

властово или служебно положение потъпкват обществения интерес за своите 

користни частни интереси. Чрез бюрокрацията корупцията се превръща в 

политически институт на държавата и със самото това в основно средство за 

управление.  

Корумпираната бюрокрация възниква в резултат на усилията на 

политически водач или партия да овладее властовите ресурси в държавата и 

след това се възпроизвежда независимо от управляващите политически водачи 

и партии, стига да съществуват условия за това. 

В ожесточената политическа борба на прехода в постотолитарните 

общества, разрушената държавност позволи на държавната и стопанска 

администрация да се превърне в  носител на “законност“, съизмерима 

единствено с индивидуалните интереси на нейните представители. 

Стопанското, политическото или правно престъпление се превръща в 

общоприето правило за налагане на всякаква форма на власт. А 

“възстановяване“ на държавността, се превръща от корумпирана бюрокрация 

във всевластие на самата бюрокрация, защото проядената от корупция 

администрация трябва да изкорени своите собствени пороци. Подмяната на 

част от бюрократите с предани на управляваща партия чиновници, обикновено 

възпроизвежда корупцията на по-високо равнище и в по-големи размери, 

защото те трудно могат да се преборят с корумпирантие чиновници 

професоналисти. 

Тоталното корумпиране на професионалните чиновници е 

благоприятствано от стремежа на идващите във властта партии да елиминират 
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демократичните принципи на изборност и сменяемост и да създадат 

администрация, обслужваща тясно партийна стратегия в държавното 

управление. В този смисъл корупцията не е еднозначно партийно обозначена, 

тя е перманентно състояние на държавното управление, защото  при смяната 

на партиите във властта, остава корумпираното професионално 

чиновничество. Опитите на политиците да препишат проявите на корупция на 

своя политически опонент, преследва единствено политически цели и в 

никакъв случай не е проява на държавническо мислене и още по-малко на 

действие. Те не се стремят към друг изход от положението освен смяната на 

управляващите. Всъщност, тяхната пропаганда не премахва корупцията 

облечена във власт.  Политиците от опозицията обвиняват, управляващите в 

корупция, но забравят, че “входно-изходната“ корупция, рекета на държавните 

предприятия, митническата корупция, корупцията при приватизацията и т.н са 

онаследени. Да се апелира към политичските лидери за превантивност и 

противодействие, означава да се подценяват същинските ресурси на 

корупцията. 

 Политическият лидер може да обяви война на корупцията като разчита на 

държавата като организация, която има достъп до принуждаващата власт - до 

различните способи на насилствена принуда. Но корумпираната бюрокрация е 

свързана най-често с престъпни организирани групи (много често 

икномочески мощни), които чрез собствеността, която притежават упражняват 

компенсаторна власт и благодарение на големи подкупи  държат в подчинение 

и граждани и държавни служители, които в повечето случаи са анонимни. 

Политическият водач не може да неутрализира това, защото той трябва да 

увеличи в много по-голяма степен доходите на всички чиновници, а това в 

повечето случаи е финансово невъзможно, поради баланса на бюджетните 

разходи. 

В процеса на прехода от централизирано към пазарно стопанство, 

основната политическа грешка е тоталната приватизация, която лишава 

държавата от собственост, а със самото това, и частта от гражданите, които са 

свързани с тази собственост, да противостоят на присвояването й, по 

престъпен начин чрез грабеж, шантаж и т.н. Най-ефикасен начин да се 

противостои на корупцията е възникването на икономически силни и 

автономни членове на гражданското общество.  

Когато икономически силните социални индивиди станат основните 

стопански агенти в държавата и обществото може да се пречупи и унищожи 

корупцията. Но затова са необходими и политически предпоставки. Възможно 

е да се противодейства на корупцията и корумпираната бюрокрация, ако 

страните в прехода реализират по-различен  от водаческата демокрация модел 

на демократично управление. В теорията на демокрацията те са подсказани. 

Алтернатива на пороците на водаческата демокрация, според Джовани 

Сартори, могат да се потърсят в баланса между вертикалното и  хоризонтално 

измерение  на политиката. Хоризонталната демокрация предполага силно 
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присъствие на обществненото мнение, на изборна демокрация, на демокрация 

на участието, а същността на вертикалнта демокрация синтезирано може да 

бъде определена като политика свързана със субординация, ръководене и 

координация [4, с. 202].   

При вертикалната демокрация, въпросът за властта възниква когато 

определено решение се оспорва. В процедурата на оспорване обикновено се 

включват много организирани групи, но управляваща класа се появява тогава, 

когато се докаже, че “в цялата поредица от оспорвани решения една   

обособена и трайно    съществуваща   група, която постоянно налага своята 

воля“ [4, с. 223]. Същността на проблема не е в това дали една или можество 

групи управляват, а кой контролира властта, т.е. контролиращите групи във 

властта, независимо дали са формализирани и институционализирани. В 

световния политически живот са известни с дейността си : клуба “Билдерберг“, 

с членове Дейвид Рокфелер, Холандската кралица, Ричард Холбрук, Джерълд 

Форд, Хенри Кисинджър, Сайръс Ванс, Хелмут Щмид, Джеймс Родшилдс, 

чиято официална цел е европейската интеграция; Трилатерална комисия, 

създадена от Дейвид Рокфелер и Збигнев Бжежински, чиято цел, според 

официално прессъобщение е да се изгради общо виждане по световните 

проблеми и изграждане на международна система за тяхното успешно 

решаване; Съвет за международни връзки, сред създателите му са магнатите 

Джон Рокфелер, Пол Варбург, Якоб Шифт, ДЖ.П.Морган, чиято основна цел 

е устройството на света след Втората световна война, чрез създаване на мрежа 

от световни организации, като ООН, МВФ и Световната банка. Логично е да 

се предположи, че в отделните държави действат на национално равнище 

подобни контролиращи групи.  

За политическите лидерите и ръководещото малцинство остава да 

прилагат държавната власт чрез държавен апарат [4, с. 221]. Така че властта на 

политическия лидер е винаги опосредствана и зависима от интереса на 

контролиращите групи във властта. В зависимост от техните предпочитания 

се създават лидери от тоталитарен, автократичен тип, или лидери от типа 

водаческа демокрация. Затова и Сартори казва, че конкурентната теория 

определя демокрацията “минимално“ , защото не изборите определят колко 

олигархични могат да се окажат организациията на партията или партиите 

спечелили властта [4, с. 232]. 

Действителният критерий за демокрация е “разсредоточеността“. Тя 

отличава “изборната полиархия“ от олигархията. Изборната полиархия не е 

просто смяна на единствения лидер от множество лидери. Широкомащабната 

демокрация е процедура, която поражда открита полиархия, т.е. 

конкуренцията на реалния изборен пазар предоставя властта в ръцете на 

народа и по конкретен начин принуждава лидерите да бъдат отговорни пред 

управляваните [4, с. 237].  

За Сартори остава открит въпроса дали лидерството е интегрален елемент 

на демокрацията или не? Ако се отговори отрицателно това означава, че се 
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утвърждава равенството като ценност във вертикалното измерение на 

демокрацията. Равенството е ценност на хоризанталната демокрация, а 

свободата - на вертикалната демокрация. Равенството приложено към 

вертикалната демокрация, според автора, означава възприемане на 

уравновиловката, нивелирането по отношение на хората, вземащи участие във 

властта (елититe). Във вертикалния процес ценностна значимост има 

“равенство на заслугите“, “еднакво на еднаквите“, т.е. всекиму според 

заслугите, способностите и таланта [4, с. 255].  

Според Карл Попър основната предпоставка за оздравителните процеси е 

ясното разграничаване на демокрацията от “ диктатурата на мнозинство“ т.е. 

той счита, че демокрацията не е народовластие , а власт на закона. Или както 

се изразява Макс Вебер правно равенство на управляваните.  

Това означава, че държавата трябва да изпълнява своите функции, но 

трябва да се създадат и институции, които да предотвратят злоупотребата с 

нейната сила, особено  “под формата на унижение, изстрадано в ръцете на 

тиранични чиновници“ [2, с. 45]. Гражданите трябва да престанат да очакват 

патернализъм от държавата и да осъзнаят обстоятелството, че демокрацията 

само предоставя рамката, в която те могат да действат повече или по-малко 

организирано и разумно. 

За Попър  модерните демокрации страдат от един основен недостатък,  

изхождайки от презумцията, че народът е върховен и единствено  легитимен 

управник, фактически, предават цялото управление в ръцете на 

правителствата, а “ за нещастие  и на бюрократите, нашите цивилни слуги - 

или наши цивилни господари, както ги нарича Уистън Чърчил - които е 

трудно, ако не и невъзможно, да бъдат накарани да се почувстват отговорни за 

своите действия“ [2, с. 8]. Изходът от тази ситуация е в институционалния 

контрол върху управляващите “ уравновесявайки тяхната власт с други 

власти“ [3, vol. 1, с. 162].   

Но за да бъде ефективен този контрол първо, трябва да се  изостави 

превратното тълкуване на  термина “демокрация“, като “власт на народа“, 

защото обикновените граждани могат  само в известна степен да повлияят 

върху действията на своите управници, обикновено чрез заплаха от сваляне, 

но това не означава че пред тях се открива възможността да се самоуправляват. 

Там където съществува икономическа и социална взаимообвързаност между 

индивидите всякакъв вид автономност е относителна. Сложната соиално-

икономическа мрежа в обществото изисва  нормативно определена регулация, 

която не може да се осъществи без държавата. Самоуправлението е възможно 

в индивидуалния бит и малките общности, в които регулирането почива на 

морално-ценностна основа. 

Второ, за реалното осъществяване на демократично управление е 

необходимо “създаване, развитие и охрана  на политическите институции, 

позволяващи да се избегне тиранията“ [3, vol. 1, с. 165]. Това по-конкретно 

може да се постигне чрез всеобщи избори, представителна власт и не на 
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последно място правото да се контролират с демократични средства 

решенията на мнозинството. Съществуващите демократични институции са 

единство на личен и институционален елемент и реформирането им може да 

стане чрез преустройството им или чрез проектирането на нови институции. В 

основата на реформирането е методът  на “поетапната инженерия “, който 

според Попър е достъпен за ползване от всеки, който иска да промени в 

някаква степен обществените дадености, в противовес на широмащабната 

социална инженерия, която е достояние само за малцина  [3, vol. 1, с. 200-201].  

Същественото за този подход е, че той не предлага средства за постигане на 

щастливо съществуване, защото няма наличие на институционален 

инструмент за това, но той включва разработване на  “методи за издирване на 

най-тежките, нетърпими социални беди, за да се бори с тях“  [3, vol. 1, с. 200]. 

При това  проектите предлагани   от поетапната инженерия са относително 

прости, предназначени са за отделни социални учреждения (образование, 

здравеопазване, държавен бюджет и т.н.), свързани са с по-малък риск и  не 

предизвикват големи спорове. 

Методът на поетапната инженерия, Попър прилага при анализа на три 

типа общества: затворено, абстрактно и открито общество. Между тях не 

съществува историческа последователност, а има чисто типологическо 

различие и затова преходът от един тип към друг тип  е възможен във времето. 

Затвореното общество (магическо, племенно или  колективистко) се 

характеризира с убедеността на хората, че индивидуалния и обществен живот 

се контролира от свръхесетествена воля. Това предопределя нарастването на 

страха от възможна промяна на статуквото. Магическите племенни 

институции, чрез системата от табута, установяват  “ някаква форма на групова 

отговорност“ [3, vol. 1, с. 217].  

Абстрактното общество, според Попър, може да съществува хипотетично, 

защото “в такова общество  всичко се извършва от индивидите в пълна 

изолоция” [3, vol. 1, с. 219]. Но симптомите на този тип общество се откриват 

в нашето съвремие. Липсата на контакти в общественото пространство, 

предопределя отсъствието на желание за излизане от анонимността и самотата. 

В откритото общество всеки индивид би трябвало да има възможност да 

осъществи “рационална рефлексия“  по повод на възникнал проблем, да може 

да предприеме действия със съзнанието за евентуалните последици и 

“рационалната лична отговорност“ [3, vol. 1, с. 218].  Нещо повече, в този тип 

общество трябва да съществуват повече възможности за възникване на 

обществени отношения от нов тип. В тези отношения главното е възможността 

за отстояване на един нов индивидуализъм, скъсал с физическата и биологична 

обремененост на контактите. 

Преходът към откритото общество  е възможен само чрез  “икономическия  

интервенционизъм“ - това е теория и практика на държавнта намеса в 

икономиката [3, vol. 2, с. 146]. Това е преход от “законодателно неограничен 

капитализъм“, в който държавата губи функциите си поради неограничената 
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икономическа свобода към обществена система, в която политика ще определя 

икономиката. Исторически този преход вече се осъществява, защото 

интервенционизмът, според Попър обхваща три типа съвременна социална 

инженерия: колективистичния интервенционизъм в Русия; демократическия 

интервенционизъм в Швеция и “новия курс в САЩ“. Адмирации, според 

Попър, най-вече заслужава шведския модел, защото реализира социален 

експеримент, който поставя акцент върху потребителя и потребителските 

корпорации. По това той съществено се оличава от марксисткия модел, който 

акцентира върху икномиката и американския модел, който едностранчиво 

засилва държавността [3, vol. 2, с. 397].    

Икономическият интервенционизъм може да се реализира по два 

съвършено различни начина. При първия, икономическата намеса на 

държавата е “косвена“ чрез законодателството. Поетапната инженерия 

позволява да се  направят законодателни подобрения или новъведения  на 

основата на определена дискусия и да се приложи метода на проби и грешки 

към политическите действия. 

 Той  дава възможност дългосрочно действащата правна система да се 

променя постепенно и да се предотвратят непредвидени и нежелани промени  

в други части на самата система. Но най-същественото на този метод е, че той 

дава възможност на отделния гражданин да опознае и разбере правната 

система. Това внася увереност и безопасност  в обществения живот, особено 

ако в процеса на промяната на институциите се предвидят гаранции за 

индивидите, които са построили своите планове върху нейната неизменност 

[3, vol. 2, с. 155].  Попър без да афишира гражданското общество, безпорно 

разчита в теоретичния си модел,  чрез него да се осъществи реформирането на 

институциите, а със самото това, да направи по-ефективна намесата на 

държавата.  

Вторият, това е методът на “личната“ или “пряка“ намеса на държавата.  

Държавните органи за определен период имат право да действат както те 

считат за целесъобразно при постигане на определени цели. Използането на 

“дискреционната власт “ се характеризира с краткосрочни, преходни решения, 

честото корегиране на управленческите решения и незачитане на 

институционалността. Тази практика в значителна степен повишава 

ирационалността на  системата и създава в индивидите впечатление за 

действието на скрити сили [3, vol. 2, с. 155].  

Въпреки очевидните предимства на “институционалната“, “косвена“ 

намеса на държавата, правителствата предпочитат да използват дискреционата 

власт, а най-подходящия инструмент за това е бюрокрацията.  

Дискреционните решения на управляващите или държавните чиновници 

се намират зад пределите на рационалните методи  при вземане на решения. 

При тях липсва обсъждане и достатъчна информация и не са ясни принципите 

при, които се вземат решенията. Те представляват преходни, краткосрочни 

решения.  Според  Попър, това е усилване на държавната валаст и ръста на 
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бюрокрацията. Алтернативата на това е привържениците на икономическия 

интервенционизъм да осъзнаят навреме тази опастност и чрез поетапната 

инженерия да пристъпят към нейното елиминиране, в противен случай  тя ще 

представлява заплаха за демокрацията. 

За Алвин Тофлър разрешаването на проблема за бъдещия статут на 

бюрокрация е трансформирането на масовата в мозаична демокрация. 

Масовата демокрация, според Тофлър, е без бъдеще, защото при нея 

бюрокрацията е най-всеобхватна форма на властта. Реалната власт не е 

притежание на политиците, а на бюрократите. Представителната демокрация 

има един единствено сигурен резултат победата на невидимата партията на  

бюрократите [5, с. 284].  

Действителната промяна, според Тофлър,  може да бъде постигната от 

държавност изградена върху свръхсимволната икономика. Индикаторите на 

тази промяна са  на първо място “преливания на власт между разиличните 

бюрокрации“ чрез преразпределяне на функциите в министерства и 

управления като “службите с юрисдикция“ ще придобиват предимство пред 

“службите със затихващи функции “. Но основната промяна ще се извърши  

при утвърждаване на  “тенденцията към приватизация в обществения сектор и 

преустройството на частната стопанска  дейност“ [5, с. 287]. Приватизацията 

ще  помогне на правителството да възстанови синхронизацията си с 

ускоряващото се темпо на живота и на стопанската дейност в символната 

икономика. 

Новата инфраструктура е глобална по обхвата си. Интелектуалните 

граници на ДЪРЖАВАТА стават така проходими, както и финансовите. 

Демократичният идеал за свобода на изразяването става главен политически 

приоритет. Държавата има за цел да брани властта си и тя  ще търси начини да 

впрегне за своите нужди най-новата революция в комуникациите и ще налага 

ограничения върху свободното движение на информация. Никоя обществена 

система не може да си позволи пълна свобода на информацията.  Но колкото 

повече едно общество напредва към свръхсимволната икономика, толкова по-

важно става да се разреши все по-широката изява на несъгласие и свобода на 

изразяване. Колкото повече едно правителство задушава свободния  поток от 

данни, информациия и познание,  толкова повече то забавя развитието на 

новата икономика [5, с. 403-414].  

Според Тофлър, светът е изправен  пред решително разместване на 

пластовете в политическата власт, а това може или да  моделира демокрацията 

на 21 век или да върне обществото към мрачното средновековие. Първата 

възможност ще бъде  придвижване на властта от държавата към индивида, а 

другата , застрашаващо да сведе ролята на отделната личност до нула [5, с. 

415].  Мозаичната демокрация ще способства за свободата на изявата, за по-

добрата обратна връзка между управлявани и управляващи.  

Тя може да сътвори по-небюрократично, по-децентрализирано и по-

отзивчиво управление [5, с. 415]. 
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Тофлър си дава сметка, че с  навлизането  в новата символна икономика 

инфопроблемите започват да владеят тотално. Обществото, чийто поминък 

произтича все по-пряко от боравенето със символи, става все по-чувствително 

към властта им над хората. Затова то ще потърси изход в една нова 

информационна етика, съотвестваща на потребностите на индивидите, а не на 

властта и бюрокрацията  и ще намери своя нов информационен етос. 

 

3. Заключение  
Алтернативните теории макар и теоретични построения заслужават 

преосмисляне, за да се търсят реални политически практики и модели, които 

ще доведат до освобождаване  на обществата от  „метастазите“ на водаческата 

демокрация.  
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Abstract. The issue of Neo Ottomanism ideology  is topical for Bulgaria since there is a 

considerable Turkish ethnic  minority and have been foreign attempts at influencing it through 

this ideology. The report emphasizes the importance of the problem and considers the duality, 

hypocrisy and internal contradictions of Neo Ottomanism. The complex and controversial  
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characteristic feature of Neo Ottomanism. The disguised anti-Americanism in the ideology of 

Neo Ottomanism is also made explicit. 
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1. Въведение: Актуалност на темата 

През декември 2015 год. в България се състои представяне на книгата на 

външния министър на Турция Ахмет Давутоглу „Стратегическа дълбочина: 

мястото на Турция в международните отношения“ [1]. Представянето 

предизвиква голям ажиотаж. То е организирано на много високо 

правителствено и научно равнище. Отношението към него в българската 

общественост е крайно противоречиво. Причината е, че представянето на 

книгата се възприема от българските националисти, русофили и 

американофоби като „демонстрация“ на войнстващ турски национализъм, 

неоосманизъм и ислямски фундаментализъм. А от други, свързани по един или 

друг начин с американски и европейски фондации, като идеологически 

манифест на турските „просветени“ слоеве,  верни на „евроатлантическите 

ценностти“. 

Самата книга действително  е идеологически манифест. Тя с основание се 

счита за „библия“ на неоосманизма. Несъмнено през последните години 

идеологията на неоосманизма, застъпена в книгата лежи в основата на 

турската външна и вътрешна политика. Колкото противоречива е турската 

външна политика, толкова противоречива е и идеологията на „неоосманизма“, 

разработена в книгата на Давудоглу. В основата й лежи разбирането, че 

времето на Османската империя е благодатно за народите, обитаващи нейната 

територия, в частност – благодатно за балканските народи. 

Това разбиране лежи в основата на претенциите на Турция, като наследник 

на Османската империя да се „грижи“  за интересите на мюсюлманското 
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население на Балканите, да ги защитава, включително и с военна сила. Тъй 

като в България има значително мюсюлманско население, при това с 

представителство вече в три политически партии, то изследването на 

неоосманизма, на целите, които той си поставя на Балканите и в частност в 

България, рисковете, които крият неговите амбиции за териториалната цялост 

на страната ни и за етническите отношения, са безспорно актуален и значим 

научен проблем. 

 

2. Двойнственост, лицемерие и вътрешна противоречивост на 

неоосманизма 

Неоосманизмът е идейно продължение на османизма – идеология и 

политика за реформи в Османската империя, развили се след Френската 

буржоазна революция. А. Давутоглу оценява висока реформаторския дух на 

османизма. Според него турският политик, който започва да използва 

външнополитическа и вътрешнополитическа риторика, която се стреми да е 

адекватна на възникналата след Студената война динамична международна 

конюнктура и използва реформистките похвати на османлийският елит, е 

Тургут Йозал. А. Давутоглу вижда следните общи черти между османизма по 

времето на Танзимата20 и политическия подход на Т. Йозал: „а) реформиране 

на държавата в съответствие с международната конюнктура; б) и в двата 

периода се наблюдават усилия за създаване на нова политическа идентичност 

и култура съобразно влиянието на надигащите се националистически 

тенденции, които представляват заплаха за целостта на държавата; в) заемане 

на еклектична позиция при формирането на нова политическа култура в опит 

за постигане на съвместимост между западните ценности и традиционните 

национални ценности – например опитите на Йозал да обвърже разсъжденията 

си за Новия световен ред с традиционните ценности наподобява опитите на 

Намък Кемал да предифинира западната парламентарна система чрез 

използване на ислямски термини; г) през периода на Танзимата са налице 

усилия за присъединяване към създадената от Виенския конгрес през 1815 г. 

европейска система, а в периода след Студената война – към започналата 

дълбока интеграция система на ЕС; д) след Виенския конгрес се разработват 

стратегии, съобразени с Великобритания като водещ фактор в изградената 

система на силовия баланс, а след края на Студената война стратегиите са 

съобразени със САЩ като единствената суперсила “ [1]. 

Според нас, А. Давутоглу добре формулира приликите и приемствеността 

между османизма и неоосманизма. Но тук е видна двойнствеността и 

лицемерието на новия османизъм. А също и неговата вътрешна 

противоречивост. Как да разбираме например характеристика – че след „края 

                                                 
20 Танзимат преведено на български означава „реорганизация“. Началото му започва с 

реформите на султан Абдул Меджит през 1839 год. и завършва с приемането на първата 

османска конституция през 1876 год. 
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на Студената война стратегиите са съобразени със САЩ като единствената 

суперсила“? Нали самият А. Давутоглу ясно заявява, че по време на Студената 

война външната политика на Турция абсолютно плътно се придържа към 

американската външна политика. За османистите „съобразяването“ с мощта на 

колониалните западни сили през втората половина на XIX-ти век е нещо 

безспорно „ново“. Но съобразяването на неоосманизма с „нараствалата 

американска мощ“ изобщо не е нещо „ново“. Напротив – старо е! Новото 

всъщност е точно обратното – стремежът на неоосманизма да „освобождава“ 

турската външна политика от „опеката“ на САЩ. 

Лицемерието на неоосманизма се проявява и в лансираната от А. 

Давутоглу теза, че през втората половина на XIX-ти век Османската империя 

е станала „последния бастион на съпротива на Изтока срещу настъплението на 

Запада“ [1]. С помощта на Германия, която „не участва в колонизаторската 

вълна“, Османската империя се противопоставя на новата вълна на 

„колонизаторската експанзионистична политика на „Англия в Индия, на 

Франция в Алжир и на Русия в Северен Кавказ и Средна Азия“ [1]. Излиза, че 

Османската империя е своеобразен „център“ на борбата срещу колониализма. 

Иронията е в това, че А. Давутоглу разглежда периода на сблъсъци на 

Османската империя с Великобритания по времето на Абдул Хамид в края на 

XIX-ти век като „справедлива“ антиколониална борба, а в същото време 

признава, че този султан се стреми към „създаване на нова стратегическа 

идентичност и манталитет на базата на мюсюлманския компонент, който се 

стреми към надмощие над немюсюлманите, отчуждени от държавата в 

резултат на подстрекателствата на международни фактори.“ [1]. 

Разбира се нищо от тази теза не е вярно: 1) Сблъсъкът на Великобритания 

и Османската империя е сблъсък на две империи за сфери на влияние и няма 

нищо общо с антиколониалната борба. 2) Борбата на „немюсюлманите“ за 

национална независимост е резултат преди всичко на развитието на 

капиталистическия начин на производство по териториите на Османската 

империя, в резултат на което се зараждат националосвободителни движения. 

Тези движения не възникват в резултат на „подстрекателствата на 

международни фактори“, а са резултат на процесите в самата Османска 

империя. 3) Опитите на Османската империя чрез насъскване на 

мюсюлманите срещу немюсюлманите е всичко друго, но не и форма на 

„антиколониална“ борба. И в никакъв случай не е нещо положително. 

Също толкова невярна и фалшива е направената аналогия на тази 

„антиколониална борба“ на Османската империя с „антиколониалната“ борба 

през 90-те години на ХХ век на „исляма“ срещу „враждебния Запад“ и 

споменаването на Джохар Дудаев и Алия Изетбегович, като „знаме“ и 

„достойно лице“ на тази борба. Първо, защото нито Джохар Дудаев, нито Алия 

Изетбегович, водят борба срещу „Запада“. Напротив, и двамата водят борба 

срещу режими на държави, които са обект на западната агресия – Югославия 

и Русия. В частност, Джохар Дудаев не е „достойно лице“ на антиколониална 
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борба, а точно обратно – той е „лице“ на престъпни кланове, поставили си за 

цел да „колонизират“ руския народ и руските земи. Второ, защото тези 

престъпни кланове не само не се борят срещу „Запада“, а напротив получават 

финансиране, оръжие, политическа и медийна подкрепа от „Запада“.21 

Особено цинично е определянето на национално-освободителната борба на 

турските кюрди, като „етнически сепаратизъм, разпалван от западните 

държави в полза на стратегическите им интереси“ [1]. 

Ако оставим настрана лицемерието, фалша, двойнствеността и т. н. в 

тезите на А. Давутоглу, остава несъмнено вярната теза, че „неоосманизма“ има 

своите идейни корени в османизма от втората половина на XIX-ти век. 

Сръбският международник Дарко Танаскович много вярно определя 

неоосманизма като „комплексна макроидеологическа платформа, според 

която днешна Турция – като негова (на османизма – бел. наша) легитимна 

цивилизационна наследница - трябва да потвърди цялостното духовно, 

културно и политическо наследство на Османската империя, за да може при 

сегашното разпределение на световните сили и влияние да си осигури и 

ефикасно да играе роля на един от глобално значимите международни 

фактори“ [2]. 

 

3.    Заглавие Неоосманизъм и кемализъм 

Д. Танаскович отбелязва още една много важна характеристика на 

неоосманизма, която А. Давутоглу избягва да коментира. А именно, 

враждебността на тази идеология към идеологията на кемализма. 

Неоосманистите са внимателни и предпазливи. Те се „кълнат“ във вярност към 

кемализма. Те считат, че все още не е дошъл момента на открита борба срещу 

кемализма. Но, „Колкото повече портрети на Ататюрк висят по стените на 

обществените сгради и по фасадите на държавните палати, толкова по-малко 

автентичен кемализъм има във всекидневния живот. Подчертано прикритият 

характер е свойствен на неоосманизма през цялата втора половина на ХХ в.“ 

[2]. Прикрито, но последователно, според Танаскович неоосманистите 

подриват светските основи на турската държава. Те извършват, според него 

(ре) ислямизация, която започва още след Втората световна война, но се 

засилва след края на Студената война. „Под (ре) ислямизация – при 

доминираща мюсюлманска общност – се разбира ислямско вдъхновяване на 

секуларизираните, верски недостатъчно осъзнати и ревностни граждани и 

                                                 
21 В рамките на характеризиране на неоосманизма като „антиколониална“ борба А. 

Давутоглу определя борбата на турските кюрди за национална независимост като 

„етнически сепаратизъм, за който се счита, че е разпалван от западните държави“.(стр. 

115) Вижда се „двойния аршин“ – когато сепаратизмът касае самата Турция, то той 

обезателно е разпалван от „западните държави“. Когато е в Русия, той е чиста като сълза 

антиколониална борба. 
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стремеж да се възвърне ислямския характер на обществените и държавните 

институции, както и на цялостната социална атмосфера“ [2]. 

Танаскович изрично подчертава, че прикритостта на неоосманистите, 

подчертания прагматизъм в тяхното поведение не бива да заблуждава, че те 

не си поставят идеологически цели. Напротив, „Отлични тактици, истинските 

неоосманисти никога не изпускат от поглед крайната цел, често невидима за 

партньорите“ [2]. А тази цел е (ре) ислямизация на Турция и на другите 

държави с преобладаващо ислямско население. 

В същото време, обаче, според него въпреки че подриват основите на 

светската държава, създадена от Кемал Ататюрк, неоосманизма и кемализма 

имат и нещо общо. Това е техния патриотизъм и лоялност към държавата [2]. 

„И кемализмът и неоосманизмът са в основите си държавнотворчески 

идеологии, като кемализма в това отношение е с несравнимо по-скромни 

геополитически претенции от сегашните привърженици на концепцията за 

географска и историческа дълбочина“ [2]. Неоосманизмът не е чужд на 

кемалисткия национализъм. В качеството си на еклектична идеология, той 

включва както ислямизма, така и турския национализъм. Неоосманистите не 

отричат постиженията на кемалистката светска държава. Не отричат и 

създадения от Кемал Ататюрк модел на „нацията-държава“. Нещо повече, те 

използват за своите цели символиката на кемализма. 

Обобщавайки анализа на неоосманизма Танаскович го определя като 

идеологическа амалгама от ислямизъм, тюркизъм и османски империализъм 

[2]. 

Относно първите два компонента той е напълно прав. Тези два компонента 

са видими в идеологията на неоосманизма. Третият, обаче – османския 

империализъм, е добре прикрит. 

 Може ли да се кажи, че в идеологията на неоосманизма, макар и прикрито 

се съдържа присъщия на османлиите империализъм? 

Да, може да се каже! 

 

4.  Империализмът на неоосманизма 

А. Давутоглу няма симпатии към така наречената от него „идеалполитика“, 

тоест придържане в отношенията между държавите към принципите на 

международното право, уважение на държавния суверенитет и граници на 

другите държави. Той е привърженик на така наречената от него 

„реалполитика“, при която отношенията между държавите се определят от 

измененията в тяхната мощ. Когато една държава придобие голяма мощ, тя е 

в правото си да иска изменение на границите си с другите държави. Или да 

създава сателитни държави. А. Давутоглу приветства окупацията на 1/3 от 

Крит от турските войски като  ярко проявление на реалполитика. Личната му 

намеса във вътрешнопартийния живот на България и натискът върху 

българските държавни органи да подкрепят неговия фаворит Местан, през 
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2015 год. по време на убийството на руския пилот, също са форма на такава 

„реалполитика“. 

Но империализмът на идеологията на неоосманизма е добре прикрит. От 

една страна са постоянните декларации, че турската външна политика трябва 

да се придържа към формулата на Кемал Ататюрк „мир в страната, мир в 

света“.   От друга страна, ядрото на тази идеология е в условията на 

приключила „Студена“ война, да се използва новата „мощ“ на Турция, за да 

установи тя своето влияние в освободените от влиянието на  бившия СССР 

зони на „геополитически вакуум“. Амбициите на идеологията на 

неоосманизма във външната политика са прикрити, от една страна, зад 

„обтекаеми“ формули за добросъседски отношения. От друга страна твърдо 

се отстоява тезата, че нарастналата „мощ“ на Турция и промяната на 

двуполюсния модел на международни отношения й дават шанс от „маловажна 

държава с локално значение, разглеждана от великите сили като инструмент 

за постигане на тактическите им цели“ да се издигне до „равнището на 

регионален фактор с осезаема тежест в международната политика“ [2]. 

Амбицията е Турция да бъде не какъв да е „регионален“ фактор, а регионален 

фактор по всички територии, обхваната преди векове от Османската империя. 

Добре прикрития империализъм на неоосманизма може да се види, 

когато се разгледат възможните стратегии във външната политика 

формулирани от А. Давутоглу 

Ако се приеме, че турския народ реши да използва своята „историческа и 

географска дълбочина“, то по какви пътища може да бъде насочена неговата 

„самоувереност“ и „мощ“? Каква трябва да бъде външната политика на 

Турция? 

А. Давутоглу формулира две възможни стратегии за насочване на 

„мощта“. Едната той нарича „реалполитика“, а другата – „идеалистическа 

школа“. „Докато реалистичната школа обединява силовия компонент с 

понятията за интерес и суверенитет и отстоява мнението, че международният 

ред може да се изгради върху реалното равновесие на силите между 

националните държави, идеалистичната школа настоява международните 

отношения да се изграждат на базата на правото и етиката и разглежда 

националните държави като субекти на това право“ [1]. Симпатиите на 

Давудоглу са към „реалполитиката“. Още при формулиране на тези две 

понятия виждаме неговата двойственост и лицемерие.  

Двата термина – „реалистична“ и „идеалистична“ школа са фалшиви 

термини. Те целят внушаване на предубеденост към точно определена 

политика. А именно към политиката на спазване на Международното право, 

отричането на войните като средство за решаване на междудържавни 

конфликти. Тези термини се използват за принизяване на ролята на ООН и 

другите международни организации по поддържане на нормални, етични 

отношения между държавите по пътя на диалога, международното 

посредничество и пр.  
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Тази политика се нарича „идеалистична“, за да се отрече нейната 

„реалистичност“, прагматичност и право на съществуване. Истината е, обаче, 

че напротив, придържането към нормите на международното право, 

прибягването до арбитража на легитимните международни организации, 

избягването на войната като средство за решаване на конфликти, съвсем не е 

„идеалистично“ и „илюзорно“. Към това поведение се придържат повечето от 

страните в света. 

Не се придържат систематично към нормите на международното право и 

решенията на ООН и другите международни институции основно САЩ и 

Израел. Само те следват стратегията на „реалполитиката“ – използването на 

военната мощ за решаване на конфликти. В периоди, когато ООН е под 

контрола на американския англосаксонски и американския еврейски елити, те 

се придържат към „идеалистическата“ школа. Тоест, прибягват към войни, 

които са легитимни, доколкото имат положителна санкция от ООН. Но в 

периоди, когато ООН се „изплъзва“ от техния контрол, както е в последните 

десетилетия, те водят „реалполитика“. Тоест, използват нелигитимно военна 

сила срещу чужди държави, за да защитават интересите на своя военно-

промишлен комплекс, на петролния и наркобизнеса си. Такива са например 

войните срещу Афганистан, Ирак и пр.  

В публичното пространство в подобни случаи американският 

англосаксонски и американският еврейски елити започват масирана агитация 

и пропаганда за „инертността“ на ООН, за това че тази организация е 

„овехтяла“ и не може да изпълнява функциите си и пр. Симпатиите на А. 

Давутоглу към „реалполитиката“ са всъщност симпатии към нелигитимно, 

тоест несанкционирано от ООН използване на военна сила. Че това е така се 

вижда от неговото тълкуване на завладяването на 1/3 от Кипър от турските 

войски. 

Впрочем, въпреки завладяването на територии на Кипър и военни 

операции в „размирни“ райони на Ирак, Сирия и др., като цяло Турция се 

стреми да спазва нормите на международното право. Но според Давутоглу, 

Турция се е впуснала в ново търсене на своята стратегическа идентичност и 

светоглед.22 Важен фактор за „осъзнаване и преоценка“ се явява идеологията 

и политиката на „неоосманизма“. Той е несъмнено вид „реалполитика“. 

 

5. Прикрития антиамериканизъм в идеологията на неоосманизма 

Освен империализма, в неоосманизма има и добре прикрит 

антиамериканизъм. Имперските амбиции неизбежно включват момент на 

антиамериканизъм. Още в началото на новото хилядолетие, когато е 

публикувана книгата на А. Давутоглу, в нея се съдържат елементите на 

антиамериканизма, който така ярко се проявява по време на организирания от 

                                                 
22 Тя „…изживява най-сериозния процес на осъзнаване и преоценка в своята история“ 

[1]. 
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американския англосаксонски и американския еврейски елити опит за преврат 

и убийството на Ердоган през 2015 год. Ето как с известно „злорадство“ 

коментира американската политика след Студената война А. Давутоглу: 

„Сриването и отдръпването назад на континенталната мощ на Евразия 

остави на разположение на съседните регионални сили и малки силови 

центрове в региона широко поле за маневриране в освободените пространства. 

Стремежът на САЩ да запълнят този вакуум създаде условия за появата на 

стратегически монопол и предостави възможност на САЩ да изоставят 

досегашната си роля на силов център на единия от полюсите и да се изявяват 

като единствената контролираща сила с капацитет за намеса в глобалните 

кризисни огнища. В този смисъл специфично приложение намери понятието 

„Нов световен ред“, което по време на Войната в Персийския залив заемаше 

централно място в легитимиращата риторика. Обаче основните аргументи на 

тази риторика, която направи претенциозен дебют на политическата сцена във 

връзка със събитията в Залива, бяха сериозно компрометирани по време на 

кризата в Босна заради своята несъстоятелност и прилагания двоен стандарт, 

след като идеалистическия стил на говорене в международните отношения 

отново отстъпи място на присъщите за реалполитиката противоборства и 

балансиране между силовите фактори“ [1]. 

Към тезите на А. Давутоглу могат да се отправят следните въпроси: 

Да, несъмнено на американската външна политика е присъщ „двойния 

стандарт“. Да, несъмнено, САЩ започна „силово“ да се „изявява“ навсякъде 

по света. Но: 

а) Какво в конкретния случай се разбира под „двоен стандарт“? Очевидно 

фактът, че САЩ още по време на кризата в Босна нe атакува самостоятелно 

или със силите на НАТО военните формирования на сърбите в Босна. Какво 

лошо има в това? 

б) САЩ, уви, се намесваха в етническата война в Босна. И то се намесваха 

за нейното разпалване, а не потушаване. В това ли трябва да се състои „Новия 

световен ред“? Ако – да, какво хубаво има в него? 

в) Само можем да се радваме, че до определен етап САЩ придържайки се 

към „идеалполитиката“ не се намесваха с военна сила в бивша Югославия. 

Като изрично подчертаваме, че те все пак се намесваха – чрез своята 

дипломация, но не за да спрат етническите войни, а за да ги разпалват. Какво 

хубаво има в преориентацията на американския англосаксонски и 

американския еврейски елити   към „реалполитиката“? Какво хубаво има в 

това, че те по брутален и варварски начин нападнаха Сърбия и съсипаха 

нейната инфраструктура и заводи. Че избиха хиляди цивилни сърби сред които 

и малки деца? Какво хубаво има, че благодарение на техните варварски 

бомбандировки, започна етническото прочистване на сърбите от Косово? 

Нищо хубаво няма в това! Но А. Давутоглу, очевидно одобрява варварските 

бомбандировки и етническото прочистване на сърбите в Косово. 
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Тоест, когато той вижда в американската политика пречка за имперските 

амбиции на неоосманизма, той я иронизира или дори осъжда. Но, когато 

американската политика е в съзвучие с имперските амбиции на неоосманизма, 

той я приветства горещо. 

 

6.   Заключение 

Имперските амбиции на Турция могат да се видят и във формулировката 

на А. Давутоглу за геополитическата роля на Турция в световната политика. 

Но това ще бъде тема за друг доклад. Тук си позволихме да разкрием само 

идеологическите корени на една политическа стратегия, която носи твърде 

много рискове за единството на българския народ и териториалната цялост на 

България. 
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Abstract. The ideas of United Europe have been circulated through the intellectual sphere in 

Europe since 18th century.  Many famous authors and philosophers as Mark Twain, Goethe, 

Kant, Husserl share the views that Europe should be a state of mind and borders between 

countries should be eliminated. All these ideas have happened after the end of World War II. 

The situation after the war favors the union between European countries. The foundation of 

European Union in 1993 is the begging of the idea of United Europe, but still much has to be 

done. The last few years the Union has faced some challenges that provoked anti unity 

fractions.  The article examines the different perspectives for European Union based on the 

suggestion of Jean-Claude Juncker for “multispeed Europe”.  

Keywords: European Union, integration, crisis, strategies, policies. 

 

1.    Въведение 

Идеите за обединение на Европа вълнуват западноевропейската мисъл 

още от XVIII век. Френският  писател Виктор Юго говори за създаване на 

„Съединени европейски щати“. Подобни идеи споделят Гьоте и Кант, които 

говорят за европейско световно гражданство, а Едмунд Хусерл разглежда 

Европа като „духовна форма“. Европа започва да се разглежда не като 

географско понятие, а като културна и духовна форма на съществуване. 

Интересна е идеята на граф Рихард Куденхоф - Калерги (1894-1972), който 

в книгата си  "Паневропа" (1923) развива идеите си за обединена Европа. Граф 

Куденхов смята, че трябва да се създадат Съединени европейски щати. 

Обединението на континента - политическото и икономическо е възможно 

само на основата на общата европейска култура, даваща основание да се 

говори и за "единна европейска нация". Тази европейска нация се разбира като 

духовна общност. Куденхов смята европейските нации за изкуствени 

образувания и предлага, без да се посяга на езиковите и културни различия, да 

се "отделят нациите от държавите" (по същия начин, както преди това 

църквата бива отделена от държавата), като по този начин въпросът за 

националната принадлежност се превърне в личен въпрос. Куденхоф-Калерги 

прогнозира, че "понятието гражданин на своята държава постепенно ще 

престане да бъде актуално, отстъпвайки място на принципа свободна нация в 
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свободна държава". Тогава гражданството ще стане второстепенен въпрос и по 

този начин ще се премахне въпросът с границите между държавите. Той 

приема и Русия  за част от Европа и смята, че в бъдеще културните граници 

между Европа и Азия няма да минават по Уралските, а по Алтайските планини 

[1]. 

Италианецът Алтиеро Спинели доразвива идеята и предлага  създаване на 

Европейска федерация. Докато е в изгнание, той написва Манифеста от 

Вентотене, където призовава за създаването на европейска конституция. 

Наречен първоначално „Към свободна и обединена Европа“, манифестът 

заявява, че всяка победа над фашистките сили ще бъде безполезна, ако не 

доведе до нещо повече от установяването на друг вариант на старата 

европейска система на суверенни нации - държави, само че в различни съюзи. 

Това ще доведе единствено до нова световна война. Спинели предлага 

създаването на наднационална европейска федерация от държави, чиято най-

важна цел ще бъде да обвърже европейските държави до такава степен, че да 

е невъзможно те отново да започнат война [2]. 

 

2.    Създаването на Европа  

 Европа след края на Втората световна война е разорена - финансово, 

физически и духовно. Хората желаят дълготраен мир, за да може да започне 

процесът на възстановяване. Този блян се реализира с подписването на 18 

април 1951г. на договора за Европейска общност за въглища и стомана 

(ЕОСВ). Създаването на ЕОСВ, по предложение на Жан Моне,  е подкрепена 

от Роберт Шуман, който я представя официално на 9 май 1950г.. Предвижда 

се бъдещата общност да се опира на 4 стълба: Върховен орган, Парламентарна 

Асамблея, Съвет на министрите и Съд [3]. 

Проблемно се оказва желанието на Жан Моне институциите да са 

наднационални. Подобна идея се оказва неприемлива за участващите държави 

и затова се постига компромисен вариант - междуправителствено и 

наднационално начало. Върховният орган на ЕОСВ е първия опит за създаване 

на наднационална институция в Европа. 

След обединението на секторите за производства на въглищата и стомана, 

страните основателки (Франция, Италия, Белгия, Люксембург, Германия и 

Холандия) решават да задълбочат интеграцията помежду си и през 1957 г. в 

Рим е подписан договора за създаване на Европейска икономическа общност 

(ЕИО).  С подписването на Римския договор започва инженерството на 

Обединена Европа. 

        Договорът за създаването на ЕИО е рамков и си поставя две цели: 

Първата - съюз на народите. 

Втората- създаване на европейско пространство без прегради. 

Чл. 2 от Договора предвижда изграждането на Общ пазар, което ще се 

осъществи чрез постепенно сближаване на икономическите политики на 

страните членки, с което ще се постигне хармонично развитие на 
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икономическата дейност в цялата общност. Задълбочаването на интеграцията 

продължава постепенно във всички сфери на живота като същевременно 

съюзът се разраства с приемането на нови страни – членки.  

През 1993 г. в Маастрихт е подписан договорът за създаване на 

Европейския съюз. Новият Съюз  се състои от "три основни стълба" . 

Първият "стълб" - обхваща трите икономически общности и е един от най 

– важните стълбове на ЕС. Договорът за ЕС въвежда два много важни 

принципа, които дотогава не са намерили място в общностните договори: 

принципът на субсидиарност и европейско гражданство. Правата и свободите 

на гражданите са установени в  Договора за ЕС. Едно от най-важните права е 

свързано с възможността гражданите да живеят и работят на територията на 

Съюза без никакви ограничения. Гражданите на Съюза могат да упражняват 

правото си на глас и да се кандидатират за членове на Европейския парламент 

и в местните избори, отново без да се подлагат на някакви ограничения. 

Вторият "стълб" – обхваща общата политика в областта на външните 

отношения и сигурността, обхваща всички сфери на външната политика и 

политиката на сигурност, включително оформянето на обща политика на 

сигурност, която да доведе до обща защита на територията на Съюза. Този 

стълб обхваща принципа на систематичното сътрудничество, съвместните 

акции и изграждането на Европейски стълб на НАТО. Така на практика 

сигурността присъства в политическия дневен ред на Съюза. 

Третият "стълб" – обхваща сътрудничество в областта на правосъдието и 

вътрешните работи, съвместното формиране на общи позиции по  редица 

политики, по които страните-членки имат общ интерес за съвместно 

сътрудничество [4]. 

        След подписване на договора за създаване на  Европейският съюз 

интеграцията на държавите на континента се засилва. Новото обединение 

успява да обедини 27 (28) държави и над 500 милиона души  с различен език, 

култура и обичаи.  

 

3.    Бъдещето на Европа 

Всички усилия на страните-членки да реализират идеята за единна Европа 

се оказват на кръстопът. Факторите за това са много, като се започне от 

световната икономическа криза, кризата в еврозоната, кризата с бежанците и 

не на последно място вътрешните противоречия в Съюза. Както историята до 

сега ни показва, Великите империи се разпадат не под  натиск на външни 

фактори, а заради вътрешни противоречия (Империята на Александър 

Македонски, Римската империя, Османската империя) или изчерпване на 

обединяващата ги идея. Може ли да говорим за изчепване на идеята на 

Европейския съюз като са минали едва 24 г. от подписването на договора? 

Какви са факторите довели до изчерпване на европейския проект? Кризата с 

бежанците и терористичните атентати подхраниха националистичните чувства 

на държавите членки и благоприятстваха засилването на редица 
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националистически партии. Популизмът взема връх над рационалното. 

Пример за това са резултатите от референдума във Великобритания, където 

гражданите на Обединеното кралство  пожелаха да напуснат ЕС. Резултатът 

от референдума представлява своеобразен израз на националните чувства на 

жителите на Великобритания и стремежът им за „по-добър“ живот. Пречка за 

благоденствието им беше привидяно в имигрантите и правилата и 

задълженията произлизащи от членството в ЕС. 

 Скептицизмът, който Великобритания изпитва към идеята за Обединена 

Европа, още от самото начало на членството си, се реализира в действие. 

Отказът на Обединеното кралство да се откаже от каквато и да е загуба на 

суверенитет в името на общото, поддържаше идеята за нацията и 

националното. Нацията се приема за неделимо цяло, което независимо от 

културните особености на групите не може да оспорва политическите граници. 

Но това са трактовки отговарящи на зараждащата се национална държава през 

18в., което не би трябвало да е фактор в 21 век. 

В контекста на политическото говорене, може би най-подходяща е 

трактовката на Роджърс Брубейкър [5], който разглежда нацията като събитие, 

което не е толкова устойчиво и зависи от индивидуалното и колективно 

действие.  За него национализмът е „произведен“ от политически полета и 

динамиката му се определя от тези полета. 

Желанието на гражданите на Великобритания да напуснат ЕС постави под 

въпрос идеите на съюза и провокира лавинообразно евроскептицизъм в цяла 

Европа. С цел предотвратяването на други държави да напуснат съюза, 

европейските лидери проведоха редица срещи  и разговори за бъдещето на 

общността.  Обсъждат се различни варианти за развитие на ЕС и посоката, в 

която трябва да продължат взаимоотношенията между страните - членки. 

В този контект предложението на Жан Клод Юнкер за „Европа на 

различни скорости“ провокира различни дебати. 

Предложението на Европейската комисия за бъдещето развитие на Съюза 

в следващите няколко години е направено в няколко възможни сценарии. 

       При първият сценарии, 27-те държави-членки продължават своето 

сътрудничество, както до сега. Европейските граждани като цяло могат да 

пътуват зад граница, без да трябва да спират за проверка на документите. 

Интеграцията продължава започната линия след програмата от „Ново начало 

за Европа“ (2014 г.) и Декларацията от Братислава. 

          Вторият сценарии предложен от Комисията е единният пазар да се 

превърне в основата на ЕС. Рисковете, които този вариант крие са свързани 

със затрудняване на свободното движение на хора и възможността за намиране 

на работа в чужбина. Преминаването на границите с цел бизнес или туризъм 

ще стане трудно поради редовните проверки.  

         Третият сценарий е за тези, които искат да правят повече, правят 

повече.  ЕС на 27-те  продължава както досега, но дава възможност на 

желаещите държави да правят повече заедно в определени области, като 
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отбраната, вътрешната сигурност или социалните въпроси. Може да възникват 

една или няколко „коалиции на желаещите“, които да задълбочават 

интеграцията помежду си.  

       При четвърният сценарий от бъдещето на ЕС, държавите членки се 

съсредоточават върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани 

области на политиката. Вниманието ще се насочи към области, които ще 

има бързи резултати и висока ефективност.   

        Последното предложение за развитие на Съюза е насочено към 

задълбочаване на интеграцията между държавите. Страните от ЕС решават 

да споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно 

във всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, 

които бързо се прилагат.  

 Предложенията на Комисията отразяват двете крайности - от 

задълбочаване на интеграцията до разделението. Част от вътрешните 

проблемите на съюза са плод на неразбирането на европейската идея от страна 

на гражданите на ЕС и популисткото говорене. Подхранването на национални 

чувства е за сметка на интеграционните процеси. Недоволството на 

гражданите на Съюза е насочено основно към усложнената бюрократична 

система и разходите за администрация, но пропускат възможностите, които се 

предоставят, може би, защото ги приемат за даденост. 

 С цел насърчаване на дебат за бъдещето на ЕС, Европейската комисия, 

съвместно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, 

ще организират поредица от „Дискусии за бъдещето на Европа“ в 

европейските градове и региони. 

 

4.    Заключение 
Преди шесдесет години държавите основателки на ЕС, вдъхновени от 

мечта за мирно, общо бъдеще, предприеха амбициозно пътуване към 

европейска интеграция с подписването на Договорите от Рим. Те се 

договориха да разрешават конфликтите си на масата за преговори, а не на 

бойното поле. Благодарение на това болезненият опит от изпълненото с неволи 

минало на Европа отстъпи място на мир, обхващащ седем десетилетия, и на 

съюз от 500 милиона граждани, живеещи в условия на свобода и възможности 

в една от най-проспериращите икономики в света. [6] 

„Европа на различни скорости“ може да окаже повторно разделение на 

континента. Направеното предложение за обединение на групи държави, 

които искат да задълбочат интеграцията си, ще постави други държави или 

група държави в неизгодно положение. Проведените изследвания за 

качеството на храните в Чехия и Словакия постави на дневен ред  въпросa за 

разделението на Източна и Западна Европа.  Признаването на различния състав 

на едни и същи продукти предизвика възмущение само в засегнатите страни. 

Резултатите от проучването повдигна „дремещия“ проблем за вътрешното 

разделение в съюза. Въпросът е в отношението, което „основателките“ 
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проявяват спремо останалите страни-членки. Поредната среща на лидерите на 

Германия, Франция, Италия и Испания във Версай за определяне на бъдещето 

на Съюза, постави останалите страни-членки в позиция на „получаване“ на 

взетите решения. Подобно отношение поставя на изпитание идеите заложени 

в основата на ЕС. Оказва се, че Източна и Западна Европа са повече от 

географски посоки. Те продължават да бъдат носители на различни култури. 

Културата е комплект от споделени ценности, цели, поведения и практики, 

който е характерен за дадена организация или група [7]. Перспективата за 

Европа е да се опита да насърчи „духовното гражданство“ и чувството за 

европейска принадлежност на гражданите си.  Независимо от мотото на ЕС, 

„единни в многообразието“, то е неосъществимо за момента. Всички ние е 

необходимо да търсим приликите си, а не да разбираме различията си. 

Бъдещето на Европа е към надживяване на националното и насочване към една 

духовна форма на преживяване на Европа.  
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Abstract. Latin America is one of the few areas affected by the Bulgarian political community. 

The collapse of the democratically-representative and populist regimes in the South Cone is 

influenced by causes of a different nature, particularly socio-economic. Changes in the 

international economy in the early 50's remove the privileged position of the countries concerned 

in the survey as a producer and exporter of agri-product. The shrinking of the incoming revenues 

leads to the impossibility of continuing the redistributive economic policy of the state both towards 

the industrial sector and the labor market in other units of the state economy and the budget sector. 

The state sector created through the so-called "Substitution policy" faces serious structural 

problems. 

Keywords: Latin America, autoritarian regimes, democracy, national security. 

 
1. Въведение  

Латинска Америка е един от малко засегнатите от българската 
политологична общност район. До голяма степен проблемите, пред които днес са 
изправени страни като Бразилия, Аржентина, Уругвай и Чили са свързани в 
исторически план с краха на популизма, както и последвалите го през втората 
половина на 20 век военни режими.  

За краха на демократично-представителните и популистки режими в Южния 

Конус влияят причини от различно естество, между които особено място заемат 

социално-икономическите. Промените в международната икономика в началото 

на 50 години премахват привилигированото положение на визираните в 

изследването страни като производител и износител на агропродукти. Докато през 

40 те и началото на 50 те години дялът на Латинска Америка заема 16-17% от 

световната търговия, то през осемдесетте това съотношение е около 5-6% [1].  

Свиването на входящите по линия на износа постъпления води до 

mailto:minchok@abv.bg
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невъзможност да се продължи преразпределителната икономическа политика на 

държавата както спрямо индустриалния сектор, така спрямо наемния труд в други 

звена на държавната икономика и бюджетния сектор. Държавният сектор, 

създаден чрез т.нар. “политика на заместване на вноса” се изправя пред сериозни 

структурни проблеми. С ограничаването на финансовите постъпления отвън 

вследствие на спадането на цените на основните експортни продукти съвсем 

логично настъпва крахът на системата. Кризата в горепосочените страни по мое 

мнение показва: 

• тясната връзка и взаимна подчиненост на изследваните от нас страни на 

глобалните и световни икономически процеси. 

• трудностите чрез протекционистични механизми да се ограничи чуждата 

конкуренция, освен разбира се, ако тези механизми не са подкрепени от солидни 

материални ресурси, с вътрешен или външен произход. 

• преувеличените очаквания на онези, които вярват, че всяка страна може 

да реши мястото и ролята си в световната икономика според нечия субективна 

политическа воля. 

• несъстоятелността на теориите за “работническата държава”, или пък на 

т.н. “трети път” на развитие в цитираните държави. 

Военните диктатури в Южния Конус са напълно закономерни и неизбежни 

събития, предвид обективните обстоятелства на общественото развитие в региона. 

Като единствено възможна тогава икономическа стратегия се очертава 

неолиберализмът. Отчитайки акумулираните икономически проблеми и 

парадокси, рационализацията на икономиката изглежда безалтернативна в 

конкретния изследван от нас исторически момент. Особено са важни социалните 

и политически последици, които тази рационализация обуславя. Ролята на 

Въоръжените сили несъмнено е решаваща в анализираните процеси. Тази роля 

заслужава внимание в някои свои аспекти: 

В Южния Конус няма данни за аполитични военни структури. Армията 

винаги е свързана с обществото и неговите характеристики и в нея често са 

изразени определени социално-групови интереси, без да се отричат с това 

наличието на чисто корпоративни армейски интереси. С политизацията на 

обществото вследствие на определени социално-икономически процеси, 

неизбежно се засягат и армейските структури. 

 

2. Изложение 

Сравнително разпространени са опитите да се локализират сред военните 

структури две основни тенденции, най грубо формулирани като “превратаджии” 

и “конституционалисти”. Това делене едва ли спомага за обективния анализ. 

Според подобни виждания конституционалистите защитават едно правителство 

или установения ред, докато превратаджиите искат да го променят. При оценката 

на тяхното поведение би трябвало да се вземат в предвид както интересите, които 

защитава всяка една от тенденциите, така и конкретните исторически реалности. 

Едва ли е съвсем точно да се говори за военни диктатури въобще. Често 
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между тях съществуват съществени разлики в политически, в икономически и 

дори идеологически аспект. Външният белег - присъствието на военните във 

властта не винаги означава наличието на политическа стабилност. Често военните 

режими също стават жертви на различен по форма и сила политически натиск и 

дори на преки военни преврати.  

Умишлено пропускам разпространената и станала традиционна за много 

латиноамериканисти дискусия относно “латиноамериканския фашизъм”. Първо, 

защото според мен се е превърнала в безсмислена по същество дискусия, чийто 

център е по-скоро идеологически, морален и дори идиоматичен. Може би тук е 

момента да бъде цитиран един известен антифашист, който сам отдавна признава, 

че е “станало практика да се определят чрез тази дума различни форми на 

политическа реакция” [2].  

Между класическите образци на фашизма - Италия и донякъде Германия, и 

изследваните по-горе страни съществуват съществени разлики [3]. Това е 

нормално, имайки предвид епохата и мястото и самата същност на едните и 

другите. Каквито и имена да се дават на изследваните процеси от различните 

автори - “латиноамерикански”, “зависим” или “особен” фашизъм, “извънредна 

държава”, “монистично-корпоративна държава”, или просто наложилите се 

“военна диктатура” или “военен авторитаризъм”, по-важното е да бъдат отразени 

причините и същностните характеристики на феномена. 

Според политическите придпочитания и симпатии на различните автори, 

Въоръжените сили са ту “инструмент на империализма и олигархията”, ту 

“представители на средната класа”, ту “представители на един особен 

корпоративизъм”, чрез който се превъплъщават или в “национален елит”, или в 

“антисоциална” обществена група. Подобни квалификации имат съществения 

недостатък, че боравят повече с морални квалификации, отколкото с исторически 

или политологически категории. Ако трябва да се определи историческото място 

на военните в изследвания регион, неизбежно трябва да се вземат в предвид някои 

съществени според мен подробности: И в трите изследвани страни военните 

получават значителна подкрепа от страна на т.н. гражданско общество. Тази 

подкрепа започва бавно да отслабва успоредно с влошаване на социално-

икономическите обществени показатели. 

В никоя от страните неолибералната политика е приложена в сравнително 

чиста форма. Причина за това могат да бъдат позициите на влиятелни кръгове от 

Въоръжените сили, които често отказват да одобрят икономическа политика, 

която да е насочена срещу жизнения стандарт на населението, или срещу 

“минимума от сигурност”, изискван от “развитието”. По време на военните 

режими участието на държавата в икономиката се увеличава, въпреки 

разпространеното, включително сред научната общественост противоположно 

мнение. (особено илюстративен за това е аржентинският модел) 

Въоръжените сили не са външна за обществото структура, а неделима негова 

част. Сред военните структури съществуват многобройни политически течения, 

които отразяват до голяма степен идеологическите и политически тенденции в 
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самото общество. Военната политическа активност, както и многобройните 

вътрешни чистки го доказват, въпреки усилията на т.н. демократични среди да ги 

представят като монолитно “авторитарно” цяло, което действа срещу интересите 

на “цивилното общество” и “демократичните ценности”.  

Изразените декларации и позиции от страна на военните, които в една или 

друга степен са в полза на широки обществени групи, са визирани от подобни 

демократични среди като двулична тактика, целяща да заблуди обществото. Да се 

обясняват обществено-икономически процеси с нечии личностни характеристики 

обаче едва ли е най-добрия начин да се достигне до реалната същност на проблема. 

Ако икономическите реформи приложени от военните диктатури са 

обективна необходимост за развитието и дори запазването на установената 

система, ако тези реформи предполагат антисоциални стъпки като например 

намаляване на реалните заплати, увеличаване на безработицата, закриване на 

губещите и субсидирани държавни предприятия, социална маргинализация и т.н., 

възниква същественият въпрос дали едно демократично правителство би имало 

волята, а също и необходимата политическа подкрепа за провеждане на 

реформите.  

В този смисъл изглежда, че намесата на военните не е някакъв самоцел, 

колкото израз на обективна и осъзната необходимост от непопулярни реформи, 

които в конкретните и разгледани от мен обстоятелства означават 

извъникономическа принуда, и които в тогавашните условия единствено армията 

би могла да проведе. Проведените репресии са насочени не толкова към 

въоръжени бунтовници и партизани, колкото срещу организираното синдикално и 

работническо движение, което е най-засегнатия сектор от реформите.  

Има достатъчно основания да се счита, че оттеглянето на военните е един 

предварително обмислен и добре планиран акт. Причините за това оттегляне са 

различни, като между тях могат да се споменат: Пречката, която се оказва 

“военният национализъм” и някои от заявените в Доктрината за Национална 

Сигурност (ДНС) елементи за рестриктивната икономическа политика и за 

ограничаване ролята на държавата в икономиката. Дейвид Рокефелер например в 

началото на 1986 обяснява симпатиите на международния финансов капитал към 

новите демокрации така: “Считаме до известна степен, че новоизбраните в 

Латинска Америка демократични режими могат да гарантират автоматично 

прилагането на ново виждане, базирано на икономическото отваряне и на 

свободната инциатива” [4]. Военните правителства в Южният Конус са 

нееднократно критикувани за липсата на икономическа свобода, за разлика от 

колегите им от Централна Америка. 

Това, което мнозина наричат “политическо изхабяване” на Въоръжените 

сили, е характерно всъщност за всяко едно правителство, което трябва да 

управлява в една силно неблагоприятна икономическа конюктура прилагайки 

непопулярна в социално отношение политика. Международният дипломатически 

натиск за спазване на човешките права, особено по време на правителството на 

президента Джими Картър, преминава в осезателни икономически санкции. Този 



  

542 

 

натиск би могъл да се тълкува и като част от посочените в първа глава 

противоречия между “транснационалния либерализъм” и “авторитарния военен 

национализъм”.  

Обединителните процеси сред широки социални слоеве в едно 

демократично и антивоенно движение са несъмнен факт, но тяхната конюктурна 

същност се доказва още в първите месеци на демократичните промени, когато то 

бързо губи влияние и обществена подкрепа. Увеличава се политизацията в 

армейските структури, която става сериозна заплаха за самата институция и 

особено за вътрешната субординация в нея. 

Като преувеличени разглеждам твърденията, че военните са принудени да се 

оттеглят от общественото недоволство, или че са отстъпили пред “народният 

натиск”. Сравнително разпространена е тезата за тактическото оттегляне на 

военните и тяхната власт в това, което някои наричат “ограничени демокрации”. 

Ако се възприеме подобно схващане, то би означавало да се признае 

надсоциалната роля на Въоръжените сили и на последните да се признае статус на 

своеобразни обществени наставници, които са извън общественото цяло. Подобно 

схващане считам за не особено точно. Едва ли е само субективното желание на 

военните, а още по-малко жаждата им за власт това, което определя водещата им 

роля в разгледаните от нас общества. 

Определящото в случая са определени обществени условия, и дори 

необходимости. Затова всякакви опити да се ремоделират Въоръжените сили, 

трансформирайки ги в аполитични, конституционни или стриктно професионални 

могат да се разглеждат по-скоро като добри политически пожелания. Военните 

структури в разгледаните по-горе страни отразяват обществените нагласи в 

обществото, което ги е създало.  

Каква е ролята на новите демократични общества, които заменят военните 

диктатури? На първо място те едва ли са универсално решение на обществените 

проблеми. Както някои изследователи отбелязват: “Най добрата държавна форма 

е онази, в която обществените противоречия не са удавени, не са задържани чрез 

сила, тоест изкуствено и следователно само видимо. Най добрата държавна форма 

е онази, в която противоречията са явни и намират по този начин решението си”. 

[5]  

Това изглежда е така, но законите за натрупване и възпроизводство са 

основни за всяко едно общество. Има моменти, когато социалните привилегии и 

придобивки се превръщат в сериозна пречка за нормалното икономическо и 

обществено възпроизводство. В разгледаните страни често възможностите са две: 

тотален срив и промяна на установената система, или ограничаване на социалните 

придобивки и рационализиране на икономическата система. Разбира се, 

социалните придобивки биха могли да бъдат успешно ограничавани и от един 

формално демократичен режим без използването на репресивни форми и методи. 

За това обаче е необходимо насаждането на определени обществени очаквания и 

политически илюзии, които да канализират социалното недоволство. 

Поддържането на подобен вид илюзии обаче не винаги е възможно или най-
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малкото е ограничено във времето.  

В противен случай икономическите реформи се налагат чрез силови 

средства. По мое мнение такъв е случаят с разгледаните в изследването страни. 

Тоталният срив на популизма и пълното компрометиране на политическите 

институции неизбежно налагат военната намеса. Някои изследователи 

предупреждават, че силовото ограничаване на обществените противоречия води 

до тяхното задълбочаване, само отлагайки ги във времето. Подобно твърдение не 

е аксиома и до голяма степен зависи от конкретните за всяка една страна 

реалности.  

Известен латиноамерикански генерал признава: “Политиката на военното 

правителство се провали по икономически причини. Населението ясно показа 

своето недоволство. Почуствахме го през осемдесетте години и това беше 

причината да формулираме друга хронограма и да подготвим нашето изтегляне от 

властта”.[6] След първите моменти на вербален радикализъм и утопични донякъде 

проекции от страна на демократичните сили за едно истински демократично и 

справедливо общество, започват доста бързо да се усещат икономическите и 

социални проблеми на новата политическа реалност. Не може да се постави под 

един знаменател парламентарната демокрация и военният авторитаризъм. Не би 

могло обаче да се отъждествява механично авторитаризмът с кризата и 

демокрацията с икономическия възход.  

Първите поставторитарни правителства обръщат сериозно внимание на 

социалните проблеми, на нуждата от преразпределителна политика и от повече 

социално равенство. Говори се дори за империализма и необходимостта да се 

ограничи неговата експанзия на Субконтинента. Фактите за социално-

икономическите поставторитарни процеси в разгледаните страни сочат обаче една 

увеличаваща се социална диференциация и задълбочаване на икономическите 

проблеми. Най-малко може да бъдат подозирани в случая добрите намерения на 

демократичните правителства. Те несъмнено са изправени пред една 

действителност, която не могат да избегнат, а още по-малко да променят с 

икономически планове и стратегии. Тази действителност неизбежно ги води до 

провеждането на рестриктивни мерки - намаляване на бюджетните разходи, 

закриване на нерентабилни предприятия, намаляване на общото жизнено равнище. 

Следователно - до загуба на политическа и обществена подкрепа. Изходът, макар 

и палиативен според един от известните латиноамерикански политолози е в 

прехвърлянето на важни решения към неизбираеми от директен вот и назначени 

структури. Подобна тенденция би могла да се разглежда като някаква нова и 

нетрадиционна форма на неявен авторитаризъм, все по-характерен за определени 

райони. [7] 

Този нов тип авторитаризъм едва ли е механично наследство на военния 

авторитаризъм. Причините му биха могли да се търсят по-скоро в икономическите, 

а после и в политическите ограничения, които предполагат избраните от народния 

вот субекти да провеждат непопулярна икономическа политика. Това е особено 

характерно за предизборни периоди. Този факт, освен концентрация на властови 
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ресурси в различни видове назначени съвети и комисии, често прераства в 

традиционния за латиноамериканската история, а и не само за нея, конфликт 

между законодателна и изпълнителна власт.  

 

3. Заключение  
Мнозина изследователи изказват редица резерви към поставторитарните 

политически режими в Южния Конус на Латинска Америка. Хосе Мануел Кехано 

например, още през 1986 предупреждава: “Процесите на демократизация в 

Южния Конус трябва да намерят пътища за икономическа реактивация, защото в 

противен случай заплахите за демократичния процес са огромни. Ясно е обаче, 

че настоящият момент не е удобен за икономически проекти”. [8] Това е 

деликатна форма да се изрази липсата на оптимизъм относно същността на новите 

латиноамерикански демокрации. Същност, която изглежда не зависи толкова от 

политически проекции и желания, колкото от мястото на всяка една страна в 

сложната и динамична структура на световната икономика. Зависи и от 

възможностите за адаптация, която тя притежава в икономически и в 

политически план.  

В този контекст са надеждите за “нов” икономически ред, които отразяват 

желанието на мнозина да променят или поне реформират крещящи 

несправедливости на “стария” ред, като например превръщането на 

Латиноамериканския регион в нетен износител на капитал към развитите 

индустриални държави и все по дълбокото разделение между богатия “север” и 

бедния “юг”. За съжаление обаче справедливостта е морална категория, която няма 

много общо с икономическите. Още по-малко - с икономическите интереси на 

самите индустриални държави или транснационалните компании. Колкото до 

военните и тяхната роля в обществото - преувеличени изглеждат очакванията, че 

демократизирането на армията чрез преструктурирания, разоръжавания, 

намаляване на числеността и орязване на бюджета и ще елиминират завинаги 

опасността от намесата и в политиката. Странна изглежда логиката, че ако 

Конституцията официално забранява намесата на военните в политиката, то те 

наистина никога няма да се намесват.  

Преувеличени изглеждат и надеждите, че публичното заклеймяване на 

идеологическата основа на военните режими - Доктрината за Национална 

Сигурност и в частност теорията за антисубверсивната война, преструктурирането 

на Съвета за Национална Сигурност и разпускането на Центровете за информация 

ще осигурят безметежно демократично бъдеще. По мое мнение последиците не 

бива да се бъркат с причините. А причините за военните преврати съвсем не се 

крият в нечие изкривено генералско мислене или пък в нечии нездрави офицерски 

амбиции.  

Вмешателството на армията в политиката доста често отговаря на 

обективните обществени необходимости и желанията на по-голямата част на 

обществото. Характеристиките на тези необходимости в най-общ план могат да се 

резюмират така: силен икономически спад с неблагоприятни за жизнения стандарт 
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последици; тотално компрометиране на всякакви популистки практики, в частност 

на проядената от корупция политическа класа и репрезентативната демокрация 

като система; силна обществена поддръжка към армията като единствена сила, 

способна да се справи с корупцията, престъпността и хаоса в държавата. Тази 

обществена поддръжка често е материализирана чрез социологически сондажи 

или дори се среща като открита покана от страна на медиите и обществеността 

“армията най-после да въведе ред в държавата”.  

Ако обективните условия за военната намеса се появят отново, несъмнено 

от “демократичното общество”, сплотено срещу “военния авторитаризъм” ще 

остане добър спомен. Съдейки по сериозната икономическа криза, пред която днес 

са изправени някои латиноамерикански страни, това не изглежда невъзможно.  
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Abstract. The presented report treats the main theoretical, logical and methodological 

prerequisites for the study of European civilization from philosophic and historic point of 

view. Based on the introduced concept of "civilization" the specificity of the western cultural 

identity is defined as an organic unity of three elements that run through all aspects of life of 

the European citizen. In this context, the report deals with the essence of the modern view of 

life and reveals the main reason for the crisis of identity in the modern western culture, 

outlining one possible outcome - by overcoming the limitations and shortcomings of the 

classical scientific rationalism. 

Keywords: European civilization, cultural identity, view of life, scientific rationalism, 

modernity.       
 

1.   Въведение: „Европа“ в цивилизационен контекст  

Кое е време-пространството“ на Европейската цивилизация или нейния 

„хронотоп”, ако използваме подходящия за случая термин, въведен в теория 

на литературата за изразяване на органичното единство на пространството и 

времето в художественото произведение [1]. Използването на конотациите 

„западна” и „християнска” в случая е колкото изкусително, толкова и 

подвеждащо. 

Географските посоки са относителни и това се вижда особено ясно, когато 

се опитаме чрез тях да изразим идеята за Европейската цивилизация в 

съвременния глобализиран (и все по-глобализиращ се) свят. Нима можем с 

лека ръка да извадим от „ареала” ѝ съвременна Япония, Индия или дори Китай, 

приемайки същевременно „по подразбиране” принадлежността към нея на 

Латинска Америка, САЩ, Канада, Австралия, а защо не и Русия. 

Не по-добре стоят нещата и с определението „християнска”. Дори напротив 

- историческият контекст ще прибави към очевидните трудности нови. Какво 

би останало от Европейската цивилизация, ако я лишим от гръко-римската 

античност или секуларната модерност?   

Коя е автентичната Западна християнска цивилизация? 

Исторически погледнато под това понятие в строгия смисъл на термина, 

съчетаващ по органичен начин социалните, културните и географски 
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измерения на изразяваната чрез него реалност, би трябвало да се разбира 

единствено комплекса от духовни, политически и социално-икономически 

компоненти, в рамките на който протича живота в Западна и Централна Европа 

между окончателното ликвидиране на Западната римска империя през 476 г. и 

средата на 17-и век, когато в тези части на континента вече могат да се 

забележат значителни промени във всички сфери на общественото битие, а 

новият социално-културен модел разчупва радикално и старата географска 

рамка, в която е протичало предходното развитие.  Накратко, „Западната 

християнска цивилизация” в най-автентичния си вид е цивилизацията на 

западноевропейското средновековие. В тези си географски и темпорални 

измерения тя коренно се различава от далекоизточните цивилизации на Индия 

и Китай, както и Арабската цивилизация, разпростряла се близо едно 

хилядолетие върху впечатляващата територия от Арабския полуостров до 

северозападна Африка и южна Испания. По-важното обаче е, че почти същото 

по дълбочина разграничение може да се прокара и спрямо цивилизацията на 

Византия, с която има най-малкото два общи корена – гръко-римското антично 

наследство и християнството. Във Византия и гравитиращите в нейната 

културна и политическа орбита държавни образувания се запазва по-близката 

до първоначалната си доктрина форма на християнството – Православието, 

която от средата на 11-и век влиза в открит конфликт с еволюиралата западна 

концепция - Католицизма. Обстоятелство, което, наред с други причини от „по 

земен” характер, не позволява там да се развият нито стопанско-политическите 

отношения и институции, нито художествените стилове и други 

интелектуални достижения, така характерни за Европейския Запад [2].   

Казано по най-сбит начин, средновековната (и в този смисъл класическата) 

Западна християнска цивилизация е строго географски локализирана и е 

изградена от множество здраво споени в органична връзка измерения на 

живота. Тя се опира на два носещи елемента, които могат да се сравнят с 

кръстосаните островърхи арки, крепящи свода на готическия храм: 1) 

католицизмът, легитимиращ върховенството на духовната власт над светската, 

който със своята институция в лицето на единната църква, подчинена на 

папите в Рим, осигурява общата културна идентичност на различните западно- 

и централноевропейски народи в условията на отсъствие на големи, силни и 

централизирани държави; 2) феодалната стопанска и политическа система, 

основана на икономическия и политически суверенитет на земевладелците – 

феодалите в собствения смисъл на понятието, влизащи помежду си в строго 

фиксираните отношения между сюзерен и васали, – и закрепостяването на 

селяните към съответните поземлени имения. Върху тяхната опора е изграден 

специфичния живот на средновековния западноевропеец във всичките му 

измерения: от производствената практика, бита и фолклора до 

естественонаучните представи и големите стилове на изкуството (романски, 

готически, ренесансов) той следва една обща логика на развитие, извела го 

най-накрая отвъд неговите граници във време-пространството на модерността. 
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От къде се е появила, как е възникнала обаче тази класическа западна 

цивилизация и, което е по-важно, как се е развила по-нататък и какво е 

останало от нея в съвременния свят, кой е нейния автентичен наследник? Не е 

трудно да се забележи, че тези въпроси кореспондират със съмнението в 

самото право на съществуване на понятието „Европейска цивилизация“ извън 

очертаната по-горе тясна географско-хронологична рамка [3]. Съмнение, 

което с особена сила резонира в сложните и вътрешно противоречиви процеси, 

протичащи в съвременния свят. 

 

2.   Изложение: Културната самоличност на Европейската цивилизация и 

нейната криза  

2.1. Културната самоличност 

При определянето на културната самоличност на Европейската 

цивилизация трябва да се има предвид нещо изключително важно. Тя наистина 

е „западна” и „християнска”, но тя е същевременно и много повече от това. Тя 

е единствената от световните цивилизации, която в съвременността се 

трансформира в глобална - потенциал, акумулиран от интимната ѝ същност, 

въплъщаваща се в множество несъпоставими на пръв поглед исторически 

форми; устойчивост в динамиката и единство в многообразието, непостижими 

за другите световни цивилизации. Каква е тази същност, кой е „генома“ на 

европейския цивилизационен процес, как той да бъде идентифициран? – 

Отговорът може да бъде намерен при по-внимателно вглеждане в 

съдържанието на самото понятие за „цивилизация“ [4]. 

За изразяване спецификата на понятието „цивилизация“ най-адекватно е 

определянето ѝ като „културна зона”, „културно пространство”, „морална 

среда”, обхващащи известен брой общества (народи, нации, държави) със 

съответстващите им култури. При този подход цивилизацията (всяка 

съществувала цивилизация) се разглежда  като най-обхватното равнище на 

културна идентичност на хората [5]. В това си качество цивилизациите нямат 

отчетливи темпорални (а защо не и пространствени) граници, нямат ясно 

установимо начало и край. Като „най-дългата от всички биографии” всяка 

цивилизация възниква и изчезва, но същевременно - и това е много важно за 

разбирането на спецификата ѝ - е изключително дълготрайна. Цивилизациите 

са културни, а не политически образувания [6].  

Изложеният възглед за същността на цивилизациите (на всички 

цивилизации) може да се допълни с твърдението, че те представляват 

„тоталности”, при които всеки от изграждащите ги компоненти може да бъде 

разбран напълно само при съотнасяне с цялото. Цивилизацията е 

саморазвиваща се социално-културна тоталност, при която  културата, която я 

поражда, формира еднозначно съответстваща ѝ специфична (и устойчива) 

социална организация; зависимост, която е налице благодарение на символния 

характер на културата, определящ нейната нормираща функция [7].   
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Цивилизацията е социокултурен комплекс, в който: 1) възниква някаква 

значима идея, дългосрочен проект, мащабна визия за живота, придаваща 

специфичен (уникален) смисъл и значение на всички представи за социалното 

и природно битие на човека, която се конструира чрез ключови символи с 

дълбок „семантичен хоризонт”; 2) мащабната идея (проект, визия) моделира и 

нормира неповторими социални отношения, структури и институции – 

стопански и политически връзки, обществена организация и държавно 

устройство, образователни форми, семейно-родови отношения, начин на 

живот и др., здраво споени в една органична цялостност; 3) разполага с ресурс 

да запази формираната социално-културна тоталност като устойчива във 

времето и да разшири нейния географски обхват – т.е. да създаде свое „време-

пространство“ със световноисторически претенции и измерения. 

От позицията на направените уточнения относно съдържанието на 

понятието цивилизация вече може да се направи обобщението, че 

Европейската (Западната) е преди всичко „modus vivendi“ – начин на живот, 

принцип („алгоритъм“, базисна форма, „архетип“) на организация на 

колективното човешко съществуване, – дефиниран чрез три взаимно 

допълващи се елемента, които макар и от различен порядък, в своето 

триединство представят нейната същност: 1) доминиране на личностното, 

индивидуалното начало; 2) рефлексивен рационален дух, подлагащ на 

постоянна преоценка собствените си възможности и достижения; 3) мощен и 

устойчив импулс за преобразуване на наличните условия, за постоянно 

изобретяване на природния и социален свят. 

Тези елементи, които задават спецификата на Европейската цивилизация, 

нито са „разтворени“ равномерно, нито присъстват с еднаква „концентрация“ 

във всички аспекти на живота, протичащ в нейното русло в протежение на 

повече от две (или дори три) хилядолетия. Понякога един или друг от тях като 

че ли трудно може да се открие в цели продължителни исторически периоди. 

Въпреки това обаче те, макар трудно доловимо с невъоръжено око, постоянно 

зареждат със своята енергия наличните политически и стопански форми, 

технологични иновации, религиозни представи и вярвания, научни и 

философски търсения, форми на изкуството, морални ценности и всекидневен 

бит. Енергия, създаваща онази напрегната вътрешна противоречивост и 

динамика на социалната и културната промяна, несъпоставими с тези в 

другите световни цивилизации; енергия, която, постепенно натрупвана, 

акумулирана във всеки исторически период,  впоследствие се освобождава с 

титанична сила, за да очертае следващия хоризонт и заедно с това континуума 

на цивилизационния процес.  

 

2.2. Кризата на модерния светоглед  
Модерният светоглед е продукт от драматичната вътрешна колизия в 

западното християнство, разтърсила Европейската цивилизация до самия ѝ 

корен през 16-17 век. Със неговото формиране обаче тя придобива решително 
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предимство и невероятно ускорение, които ѝ позволяват само за около три 

столетия да се превърне в доминиращ модел на глобалното социално и 

културно развитие. Този възход е сложен, вътрешнопротиворечив процес, 

изпълнен често с трагични обрати, съпътстващи всеки етап от неговото 

историческо разгръщане: векът на Просвещението и абсолютните национални 

монархии, нидерландската, английската и френската буржоазни революции, 

наполеоновите войни, индустриалната революция, колониалната експанзия, 

Първата и Втората световни войни, възходът и падението на тоталитарните 

режими, двуполюсното разделение на света през втората половина на 20-ти 

век, разпадането на колониалната система, падането на „Желязната завеса“, 

създаването на Европейския съюз – това са само най-видимите жалони по 

дългия път на превръщането на света в „европейски“, „западен“ по основните 

си социално-икономически, културни и политически измерения. Днес този път 

изглежда извървян, но, както винаги става в историята, медалът има и обратна 

страна, която не е толкова бляскава като тази, обърната към нас. Зад 

различните събития и факти от съвременния живот и в частност кризата, която 

разтърсва европейското единство 60 години след първите стъпки за неговото 

създаване, може да се открие силуета на тенденции, вещаещи сериозни 

проблеми пред западното превъзходство.        

Модерният европейски светоглед възниква в хода на противоборството 

между двата философски отговора на проблема за достоверността, които вече 

нямат нищо общо с теологическите аргументи, основани на (и почерпени от) 

библейските текстове и авторитетите на църквата – този на рационализма и 

емпиризма. Сам по себе си всеки от тях би бил недостатъчен за това, но в 

своята органична връзка, създадена от взаимната им рефлексия, те образуват 

„критичната маса“, необходима за „ядрената експлозия“ в западната 

цивилизация – експлозия, взривила продължилия хилядолетия муден 

исторически процес; експлозия, изстреляла своята енергия почти мигновено (в 

сравнение с дотогавашната скорост на промените) във всички сфери на 

живота. 

Философските прозрения на рационалистите и емпириците, насочени към 

търсене на пътя към истината, променят коренно ценностния (а оттук и 

познавателния) статут на естественонаучните теории, основани колкото на 

математическите изчисления, толкова и експериментално-опитните 

наблюдения. Ако преди тяхната значимост е била зависима от съответствието 

(респ. – несъответствието) им на религиозната догма и църковния авторитет, 

във философските учения те вече се оценяват спрямо нещо друго – 

логическата и емпиричната обоснованост. Тази еволюция отчетливо може да 

се проследи от Коперник и Бруно до Галилей и Нютон и тъкмо тя вдига 

„зеления семафор“ (без да се подценяват, разбира се, другите благоприятни 

фактори) пред неудържимия растеж на естествознанието. А последното, 

освободено от ограниченията на догмата и авторитета, започва да изгражда 

фрагмент по фрагмент картината на света (включваща и човека), която заедно 
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със съответстващите им философски обобщения формира светогледа на 

модерния човек.  

Този нов светоглед, който основателно се определя като научно-

рационалистичен или по-кратко – рационалистичен, притежава обаче една 

особеност, често убягваща от вниманието: при него границата, отделяща 

човека от Бога напълно изчезва. Тази граница нито устремилите се във 

висините с катедралите си готически хора, нито титаничните личности на 

Ренесанса могат (и смеят) да прекрачат. Но тя безпардонно е пресечена още 

във века на Просвещението от модерния човек. Проникнал с физиката, 

химията, астрономията зад видимото, надникнал в безкрайния микро- и 

макрокосмос, той сваля с философията, еволюционната биология, 

антропологията Бога на Земята. Светът е загубил своето магическо измерение, 

основано на вярата и подхранващо вярата, с което са се изчерпали 

възможностите тя да бъде надежден ориентир в живота – както личен, така и 

исторически. Останал сам в студения безстрастен свят на науката, човек 

трябва да поеме в собствените си ръце всички телесни и духовни аспекти на 

съществуването, уповавайки се единствено на своя разум и ръководения от 

него емпиричен, практически опит. 

Рационалистичният светоглед стимулира творческата енергия на 

западноевропееца, но поражда и един остър дефицит. Изличил от хоризонта си  

„невидимото“ за научните теории и наблюдения, „недостижимото“ тук и сега, 

„отвъдното“ на събитията между раждането и смъртта, сам по себе си той не е 

в състояние да ситуира човека по начин, позволяващ животът му да добие 

някакъв по-висш смисъл. Някаква по-висша цел, надхвърляща физическото му 

присъствие в света. И най-великата творба на изкуството, най-гениалното 

откритие на науката, най-красивата любов или най-благородната постъпка 

остават в координатната система на реалността, съществуваща по силата на 

природната и социалната необходимост, на закономерността, която може да се 

измери в съответните мерни единици и да се опише с математически формули. 

И този „физически“, „физиологически“ смисъл остава непроменен, дори 

когато го проектират в бъдещето, опитвайки се да го извлекат от приноса на 

„днешните дела“ за съществуването на „идните поколения“. Оказва се, че този 

дефицит нито може да бъде компенсиран от успехите на науката, нито 

преодолян от титаничните напъни на философите, поетите, писателите, 

драматурзите, художниците и композиторите.  

По този начин модерната западна култура се оказва не просто функция на 

разгръщането на научната рационалност – начинът на мислене, нравствеността 

и художественото въображение, вдъхновени от емпиричната наука със 

съпътстващите я технологични иновации. Не по-малко важна страна в нейното 

разгръщане е десакрализацията на света, неговото размагьосване, при което 

човешкото съществуване се оказва лишено от външна опора и по-висша 

трансцендентна значимост. 
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 Безспорно развитието на науката е в основата на много от забележителните 

достижения на които сме свидетели - космическите и нанотехнологиите, 

електронните комуникации, ефективната високотехнологична медицина и т.н., 

както и на революционното повишаване качеството на живота във всичките му 

аспекти. Обратната страна на медала обаче е своеобразно езическо 

обожествяване на телесността в многообразните й форми - обожаваното тяло 

на спортния идол, на модната звезда, на сексуалния партньор, - а култа към 

физическото (физиологическото) битие в съвременната епоха води до 

тоталното доминиране на материалните ценности за сметка на нарастващото 

безразличие към духовните, в консуматорското отношение към природата, в 

безапелационното налагане на примитивни хедонистични стандарти  в частния 

и обществения живот.  

Наличният социокултурен модел, в който пълноценно се реализира 

светогледната „програма на модерността“ така, както в ренесансовата култура 

средновековието достигна своя връх, е започнал да се изчерпва и се нуждае от 

промяна. Но каква е нейната посока? Дали не трябва да е някакво връщане 

назад, към ренесансовата универсалност, както смята един от най-

авторитетните съвременни мислители Стивън Тулмин [8]? Или ще търси нови 

интелектуални и социални хоризонти?   

 

2.3. Посоката на културната трансформация  
Тревожното предчувствие за изчерпаност на западната култура обагря 

духовния климат на 20-и век и кара водещите интелектуалци още от епохата 

на масовото индустриално общество да насочат поглед към търсене на нови 

хоризонти.  

В поредица от статии, публикувани през 1934-35 година и обобщени в есето 

„Състоянието на науката и историческия разум”, големият испански философ, 

социолог и литератор Хосе Ортега-и-Гасет поставя изключително тревожния 

въпрос за неспособността научната рационалност да се докосне до същността 

на човешкото битие и да даде надеждна опора на съвременния човек. Една от 

причините за това е, че в хода на стремглавата си еволюция науката е заменила 

„прозрението” с „изобретението”: втурването в реалността, което успява да я 

обхване в автентичния й вид, защото следва нейната мярка, е отстъпило на 

условното, чисто символно изобразяване на света, осъществено по 

вътрешните, иманентните правила на естественонаучната рационалност. Но 

по-важната причина е друга – физико-математическият разум (термин, с който 

той означава общия подход към света на всички естествени науки, 

включително и такива като психологията) по принцип не е в състояние да 

отговори на най-важните въпроси, които интересуват човека. Със своя метод 

този разум е безсилен пред въпроса какво представлява човешкия живот, 

защото той е адекватен единствено на природните обекти, които, по израза на 

Ортега-и-Гасет, имат битие – присъстват в света по силата на обективна 

необходимост, – но е напълно неподходящ за разбиране на човека, който е 
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спонтанен и свободен и затова има не битие, а история, недостъпна за него. За 

разбирането на човешкия живот е необходим друг разум – „историческият 

разум”. В новата наука за човека ще се роди така необходимото прозрение за 

живота като трансцендентна реалност, намираща се отвъд формално-

логическите (математическите) конструкции на естествознанието [9].  

Различен (и донякъде противоположен) е възгледът на Чарлс Пърси Сноу – 

друг голям интелектуалец на 20-и век. В своята лекция, изнесена през 

петдесетте години в Кембриджския университет и публикувана впоследствие 

под заглавието „Двете култури и научната революция”, той развива тезата, че 

в съвременната западна култура съществуват две основни духовни форми, 

които все повече се отдалечават – положение, оценявано от него като заплаха 

за нейното бъдеще като цяло. Това са от една страна науката или по-точно 

комплекса от естественонаучните и техническите дисциплини, а, от друга, 

литературата (и изкуството въобще) или, разгледано в по-общ план, – 

хуманитаристиката. Големият проблем Сноу вижда в обстоятелството, че 

между тези две лица на културата няма диалог, че те са се отчуждили и все 

повече се отчуждават – учените не разбират за какво спорят и от какво се 

вълнуват писателите, а техните теории на свой ред са станали напълно 

неразбираеми за дейците на изкуството. Вината за това донякъде е поделена, 

но по-тежката част от нея е стоварена все пак върху хуманитаристиката. 

Учените са упреквани за това, че техните теории са станали прекалено 

неразбираеми за всеки извън ограничения кръг на тесните специалисти, което 

до голяма степен се дължи на прекомерната им математизация. Но независимо 

от това учените имат голямото предимство, че се занимават с реални 

проблеми, изследват реалния свят. За разлика от тях литераторите (и хората на 

изкуството и хуманитарната мисъл по принцип) са отвърнали погледа си от 

живота такъв, какъвто е в действителност, втренчвайки се в неговите в 

изображения, които създават в своите произведения. И точно затова са 

станали, на свой ред, неразбираеми за дейците на точните науки, а донякъде и 

излишни за общия прогрес. Една изключително опасна културна 

фрагментация, за чието преодоляване е необходима радикална промяна в 

образованието [10].  

Идеите съдържащи се в „Двете култури” индуцират концепцията за 

„третата култура”, която по мнението на известния американски публицист и 

издател Джон Брокмън преодолява противопоставянето между точното 

естествознание и литературно-хуманитарното мислене. За него са налице 

достатъчно основания да се твърди, че в настоящето много от учените в 

областта на естествените науки излизат от старата рамка и се опитват да 

представят светогледните измерения на своите теории по един разбираем за 

широката аудитория начин. Представителите на хуманитарните дисциплини 

от своя страна преодоляват обичайното следване на различни интелектуални 

школи с присъщото за тях робуването на идеологически предразсъдъци и 

вместо обсъждането на идеите на своите колеги (съмишленици или 
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противници) отново се насочват към обсъждането на реалните проблеми на 

живота. По този начин хуманитарните изследвания се доближават по своята 

насоченост до естественонаучните, а науката като цяло възвръща загубената 

си цялостност и хуманистичен патос и това е  съдържанието на „третата 

култура”, която се е появила като закономерно следствие от простата 

предпоставка, че учените и хуманитаристите мислят по сходен начин, защото 

мозъците, с който те творят, са едни и същи – организирани от човешкия геном 

и създадени в хода на дълга физическа еволюция [11].   

Представените гледни точки за мястото и значението на науката в 

съвременната епоха са само малка част дискусията, която започва още в 

първите десетилетия на миналия век и може да се обобщи с терминологичната 

опозиция „сциентизъм - антисциентизъм”. Но те поставят акцента, който е 

изключително важен при обсъждане на по-широката тема за перспективата 

пред западната цивилизация като цяло. Въпреки големите технологични и 

социални достижения научната рационалност, превърнала се в нейна емблема 

след Новото време, днес не изглежда толкова привлекателна, колкото преди. 

И основната причина за това е, че в силовото поле на  научните символи, 

формиращи нормите и ценностите по които протича живота в индивидуален и 

колективен план, човешкото битие е станало прекалено едноизмерно, лишено 

от цялостност, пълнота и един по-висш вдъхновяващ смисъл. 

 

3.  Заключение: Векторът на културната трансформация 

Може да се очаква, че светогледната ориентация на западния човек, 

формирал се исторически в руслото на Европейската цивилизация, ще 

настъпят такива трансформации, при които образът на света, създаден от 

научно-технологичната рационалност, ще бъде вместен в едно по-мащабно 

изображение, обхващащо и онези негови аспекти, които се изплъзват от 

каноните на физико-математическата логика. И в тази връзка заслужава отново 

да се чуе казаното от Хосе Ортега-и-Гасет: „Както изглежда човешкият 

живот не е вещ, той няма природа и следователно трябва да бъде мислен с 

категории, с коренно различни концепции от тези, които ни обясняват 

явленията на материята. Задачата е трудна, защото от три века насам 

физиката ни е приучила да оставяме зад гърба си като нещо незначително и 

иреално точно тази странна действителност, която е човешкият живот” 

[12]. В епохата, през която погледът прониква все по-дълбоко в непрогледния 

мрак на дълбокия Космос, постмодерният човек от глобалната цивилизация, 

развила се от здравия и дълбок корен на европейската, вероятно ще се отърси 

от предразсъдъка, роден през 18-ти век, че човешкият живот е просто процес 

от рода на тези, изучавани в точните науки и ще намери куража да потърси в 

него смисъл, по висш от сегашния.  

 

 

 



  

555 

 

Литература  

1. BAHTIN, M., Tvorchestvoto na Fransoa Rable i narodnata kultura na srednovekovieto i 

Renesansa, S., 1978; Vaprosi na literaturata i estetikata, S., 1983. 

2. MUTAFCHIEV, P., Iztok i Zapad v evropeyskoto srednovekovie, IK „Hristo Botev”, S., 

1993, s. 125-159. 

3. DIMITROV, G. Evropeyski tsivilizatsionen protses. Izbrani studii, UI „Sv. Kliment 

Ohridski, S., 2012, s. 112-119. 

4. KONDEV, A., Godishnik na katedra „Filosofski i politicheski nauki”, FF na YUZU, 

Universitetsko izdatelstvo „Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 2012, s. 171 – 231. 

5. HANTINGTAN, S., Sblasakat na tsivilizatsiite i preobrazuvaneto na svetovniya red, 

Obsidian, S., 1999, s. 53. 

6. HANTINGTAN, S., tsit. proizvedenie, s. 52 – 55. 

7. KONDEV, A., „Svetoglednite i sotsialni horizonti v hudozhestvenite simvoli na 

postindustrialnoto informatsionno obshtestvo“ – vzh. sp. Industrialen menidzhmant, godina 

11, broy 1/2014, Izdatelstvo na TU-Sofiya.   

8. TULMIN, S., Kosmopolis. Skritata programa na modernostta., Sofiya,  „Kalas“, 1994. 

9. ORTEGA-i-GASET, H., Sastoyanieto na naukata i istoricheskiya razum. Savremennik, br. 

2, 1985, 428-442. 

10. SNOW, Ch. P., The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959). Cambridgе 

University Press, New York, 1961.  

11. BROKMAN, Dzh. Tretata kultura. – Demokrit, 01.04.2003. 

     (http://www.democrit.com/the_news.php?n=205)  

12. ORTEGA-i-GASET, H., Fantazirashtoto zhivotno. Sofiya, Iztok – Zapad, 2014, s. 129. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.democrit.com/the_news.php?n=205


i 
 

CONTENTS 

VOLUME I 

MANAGEMENT  ...................................................................................................................................... 6 

Minttu Lampinen, COOPERATION BETWEEN A NETWORK OF UNIVERSITIES TO PROMOTE 

INTERNATIONALIZATION OF SMES - A CASE ANALYSIS FROM FINLAND-DENMARK-

BRAZIL ........................................................................................................................................................ 7 

Natasha Kraleva, 100 YEARS LATER (1916-2016): CAN THE MANAGEMENT BE DEFINED 

DIFFERENTLY AND WHAT ARE THE MANAGEMENT FUNCTIONS? ........................................... 14 

Sergey Oparin, NEW PARADIGM OF RISK-MANAGEMENT IN THE ECONOMY FIRM AND 

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES ....................................................................................... 20 

Radko Radev,  APPLICATION OF STRATEGIC BUSINESS PLANNING IN INDUSTRIAL 

COMPANIES IN BULGARIA ................................................................................................................... 28 

Velislava Kostova, STRATEIGIC THINKING, STRATEGIC MANAGEMENT AND STRATEGIC 

SUCCESS  ................................................................................................................................................... 37 

Evgeniy Stoyanov, CONTROL IN SOCIAL SPHERE ............................................................................. 47 

Vania Hadjieva,  APPLICATION OF CONTROLLING THE CONCEPT IN THE SYSTEM OF THE 

MANAGEMENT CYCLE  ......................................................................................................................... 54 

Vania Hadjieva, DESIGN OF THE POSITION CONTROLLER ............................................................ 63 

Jordanka Angelova, QUALITY MANAGEMENT OF CUSTOMER SERVICE IN ENERGY 

CENTERS ................................................................................................................................................... 73 

Radostina Popova, BUSINESS – SCIENCE  INTERACTION BETWEEN THE FACULTY OF 

BUSINESS MANAGEMENT OF THE UNIVERSITY OF FORESTRY AND FOREST INDUSTRY IN 

BULGARIA ................................................................................................................................................ 82 

Mira Alyakova, CASE SCENARIO AND VISIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

EXAMPLE OF CERTAIN RURAL AREA ............................................................................................... 92 

Mira Alyakova, TRANSITION MANAGEMENT- TOOL FOR IMPROVING COOPERATION 

BETWEEN SCIENCE AND BUSINESS ................................................................................................. 102 

Maria Asenova, Georgi Donchev, MOBILE GIS APPLICATIONS FOR CONTROL THE FORESTRY 

ACTIVITIES  ............................................................................................................................................ 112 

Radoslav Miltchev, Galin Milchev, Martin Mitov APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES IN 

FARM MANAGEMENT .......................................................................................................................... 122 

Yavor Stanev, CHALLENGES IN FRONT OF ORGANIC FOOD AGRICULTURE ENTERPRISES

 ................................................................................................................................................................... 132 

Simeon Kolyandov, EVOLUTION OF INTERNET AND DEVELOPMENT OF INFORMATION 

COMPUTER TECHNOLOGIES IN BULGARIA ................................................................................... 137 

Veselin Nikiforov, Dimitar Tenchev, TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF OUTSOURCING ..... 147 

Gergana Hristova, Ekaterina Samsonova, METHODOLOGY FOR IMPLEMENTATION MODIFIED 

SYSTEM RETURN OF INVESTMENT IN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION .............. 158 

 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT .......................................................................................... 169  

Kristian Hadjiev,  THE INFLUENCE OF MOTIVATIONAL FACTORS OVER THE QUALITY OF 

EDUCATION ............................................................................................................................................ 170 

Aleksandar Blazeski, E-LEADERSHIP IN HIGHER EDUCATION  ................................................... 180 

Marin Geshkov, PERSONAL MOTIVATION IN ECONOMIC CRISIS ENVIRONMENT ................ 191 



ii 
 

Toni Mihova, Valentina Nikolova-Alexieva, Alexandre Ferdov, SURVEY OF JOB SATISFACTION 

IN HIGH TECH COMPANIES  ............................................................................................................... 197 

Mariya Ivanova, ANALYSIS OF THE NEEDS OF TRAINING AND DEVELOPMENT - STRATEGIC 

PERSPECTIVE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES  ................................................. 202 

Silviya Hristova, Dimitar Tenchev, A HOLISTIC APPROACH FOR TRAINING PROCESS 

OPTIMIZATION IN AN ORGANIZATION ........................................................................................... 211 

Kalina Angelova, MODEL OF CAREER STAGES ............................................................................... 221 

Toni Mihova, Valentina Nikolova-Alexieva, Alexandre Ferdov, CONFLICT MANAGEMENT IN 

INDUSTRIAL   ......................................................................................................................................... 231 

Konstantin Petkovski, Fanche Joshevska ORGANIZATIONAL LEARNING AS AN AGENT OF 

SURMOUNTING THE RESISTANCE TO CHANGES  ........................................................................ 236 

Dimitar Kolev, INTERNAL BRANDING AS A PART OF THE SYSTEM FOR HUMAN 

RESOURCES MANAGEMENT .............................................................................................................. 251 

 

MARKETING ......................................................................................................................................... 259 

Natasha Kraleva, MANAGEMENT AND MARKETING OF THE 21ST CENTURY: CUSTOMER-

FOCUSED ................................................................................................................................................. 260 

Ivan Boevsky, CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS – SATISFACTION OR FRUSTRATION  ..... 266 

Elena Zlatanova - Pazheva, Desislava Shatarova, INTERNET MARKETING – CERTAIN TYPES 

AND NEW TRENDS  ............................................................................................................................... 275 

Alexander Radoslavov, NEUROMARKETING AS AN APPROACH TO ASSESSING UX IN 

PACKAGES  ............................................................................................................................................. 285 

Julia Varadinova, ASSESSMENT OF THE CONCENTRATION LEVEL OF THE MARKET OF RAIL  

FREIGHT TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF BULGARIA ............................................................ 293 

Anastasia Lukina, Ivan Potravnyy, Daria Malova,Vasily Kuznetsov, MARKETING RESEARCH IN 

ASSESSMENT OF THE PROSPECTS OF RESOURCE AND ENERGY CONSERVATION 

PROGRAMS IN UNIVERSITIES  ........................................................................................................... 302 

Simeon Kolyandov, ONLINE BUSINESS MODEL 2.0 AND DEVELOPMENT OF INTERNET 

ADVERTISING MARKET IN BULGARIA ........................................................................................... 312 

Arnoldina Pabedinskaitė, Giedrius Čyras, Vita Janušauskienė, FACTORS AFFECTING ONLINE 

SHOPPING BEHAVIOUR  ...................................................................................................................... 324 

Gergana Dimcheva,  ETHICS OF SERVICE TO BUSINESS CUSTOMERS IN THE  PROCESS OF 

PROVIDING TELECOMMUNICATIONS SERVICES  ........................................................................ 329 

Genoveva Vladimirova, DESIGN STRATEGIES FOR EFFECTIVE VISUAL COMMUNICATION 340 

Genoveva Vladimirova, MODERN TRENDS IN THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN ....... 347 

Mariya Ferafontova, EVENT MANAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING BRAND 

ECOGNITION OF THE ORGANIZATION (ON THE EXAMPLE OF MOSCOW DOMODEDOVO 

AIRPORT) ................................................................................................................................................ 354 

Maria Asenova, Stanislava Kovacheva, MODERN TECHNOLOGIES AND GIS FOR DESIGN 

DISTRIBUTION NETWORKS ................................................................................................................ 363  

Doncho Keremidchiev, Nina Bogdanova, Petya Gerdzhikova, STUDY ON THE EXPECTATION OF 

STUDENTS, ADMITTED IN THE UNIVERSITY “PROF. D-R ASSEN ZLATAROV”, BURGAS IN 

THE SCHOOL YEAR 2016/17 ................................................................................................................ 373 

Mihail Draganov, Miglena Panicharova, MODEL OF THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL  

IN SMART CITIES................................................................................................................................... 382 

Mihail Draganov, Neziha Madzhirova, ASSESSMENT METHOD FOR CULTURAL CAPITAL  



iii 
 

IN SMART CITIES................................................................................................................................... 391 

 

LEGAL AND HUMANITARIAN ASPECTS OF MANAGEMENT ............................................ 400 

Silviya Mineva, TECHNOLOGIES, HUMANS, AND ETHICS IN THE KNOWLEDGE_BASED 

ECONOMY AND THE DIGITAL SOCIETY  ........................................................................................ 401 

Daniela Sotirova, FEELING OF JUSTICE AND EMOTIONAL CULTURE: ETHICAL STUDY AND 

MANAGERIAL IMPLICATIONS ........................................................................................................... 411 

Espinós Vañó, María Dolores, Fernando García, Rima Tamošiūnienė, ARE SPANISH ETHICAL 

COMPANIES REALLY ETHICAL? ....................................................................................................... 422 

Tsvetan Davidkov, Desislava Jordanova, Raya Kanazireva, Iya Gurbalova, Rumen Minkovski, 

CULTURAL REFERENCES IN MANAGEMENT (heuristic capacities of research results) ................. 428 

Bilian Marinov, THE REFLECTIVE EQUILIBRIUM METHOD IN APPLIED PROFESSIONAL 

ETHICS ..................................................................................................................................................... 438 

Ralitza Dimitrova, Ernests Saulitis, CRIMINAL LAW FRAMEWORK FOR COMBATING 

COMPUTER CRIME IN LATVIA AND BULGARIA ........................................................................... 448 

Stefan Michev, PROTECTION OF CRITICAL INFRASTRUCTURE - AN ELEMENT OF SECURITY 

POLICY  ................................................................................................................................................... 467 

Snezhana Kondeva, IMPACT OF PATIENT SATISFACTION ON THE COST FOR TREATMENT 

……………………………………………………………………………………………………………476 

Venelin Terziev, Ekaterina Arabska, ANALYSIS OF THE PROCESS OF SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP IN BULGARIA ................................................................................................ 486 

Venelin Terziev, Ekaterina Arabska, SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN 

BULGARIA  ............................................................................................................................................. 495 

Mladen Mladenov, CHANGES IN THE TECHNOLOGY TRANSFER RULES BY MEANS OF 

REGULATION (EU) 316/2014 ................................................................................................................ 504 

Dimitar Cheneshev, LEADRESHIP DEMOCRACY  ............................................................................ 512 

Georgi Naidenov, NEO OTTOMANISM IDEOLOGY .......................................................................... 523 

Yoana Pavlova, MULTYSPEED EUROPE. PERSPECTIVES FOR EUROPEAN UNION ................. 532 

Mincho Hristov, Fernando Bermudez, HISTORICAL AND SOCIOPOLITICAL ASPECTS OF 

UTHORITY AND DEMOCRATIZATION IN THE SOUTH CONSTATION OF LATIN AMERICA 

 ................................................................................................................................................................... 538 

Angel Kondev, THE IDEA OF EUROPE - CIVILIZATION DIMENSIONS AND CULTURAL 

IDENTITY ................................................................................................................................................ 546 

 

VOLUME II 

 

INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP………………………………………………………………………………562 

 

Chandima Bandara Herah Mudiyanselage, Natalja Lace,  

Guna Ciemleja, CONNECTING INNOVATIVE MILIEU, ECOSYSTEM & REGIONAL 

DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF CONCEPTS ............................................................... 563 

Günter Hofbauer, Anita Sangl, IMPROVING COMPETITIVENESS THROUGH 

INNOVATION MANAGEMENT  ............................................................................................. 578 



iv 
 

Nikolay Chepachenko, Marina Iudenko, Evgeniy Iudenko. INNOVATIVE FAST-

GROWING FIRMS IN THE COUNTRIES WITH THE DEVELOPMENT OF THE 

ECONOMY ................................................................................................................................. 585 

Monika Dušková, Markéta Součková, MEASUREMENT OF THE PERFORMANCE  

AND DEPLOYMENT OF THE KEY ENABLING TECHNOLOGIES AT NATIONAL AND 

COMPANY LEVEL  .................................................................................................................. 595 

Arnoldina Pabedinskaitė, Giedrius Čyras, Vita Janušauskienė, MODERNIZATION OF 

MOBILE LEARNING BY USING MOBILE BUSINESS SOLUTION ................................... 605 

Lyubcho Varamezov, Iskra Panteleeva, ENTREPRENEURIAL ATTITUDES AND 

INTENTIONS OF STUDENTS FROM D. A. TSENOV ACADEMY  

OF ECONOMICS, SVISHTOV  ................................................................................................ 613 

Raya Kanazireva, CRETING CORPORATE ENVIRONMENT FOR INNOVATION: 

MANAGEMENT SUPPORT ..................................................................................................... 623 

Petya Biolcheva, ECO INNOVATION IN BULGARIA - QUALIFY FOR GREEN GROWTH 

STEPS OF THE EUROPEAN UNIONT .................................................................................... 631 

Magdalena Parcheva, LIVING LABS – A CONTEMPORARY APPROACH TO THE 

CREATING OF INNOVATIONS .............................................................................................. 639 

Magdalena Parcheva, THE LIVING LABS IN THE CONTEXT OF THE POLICIES FOR 

STIMULATION OF INNOVATIONS – BEST PRACTICES ................................................... 649 

Monika Markovska, Bozidar Milenkovski, Branko Dimeski, SOME RECENT 

DEVELOPMENTS OF PUBLIC SECTOR ENTREPRENEURSHIP IN THEORY AND 

PRACTICE   ................................................................................................................................ 660 

Julian Narlev, SOCIAL ENTREPRISES – EVOLUTION AND PERSPECTIVE  ................. 670 

Julian Narlev, SOCIAL ENTERPRISES AND INNOVATIONS: PREREQUISITES FOR 

DEVELOPMENT   ..................................................................................................................... 678 

Kamelia Narleva, SOCIAL ENTRЕPRENEURSHIP - A MODERN PERSPECTIVE  .......... 684 

Emil Kitchoukov, OPPORTUNITIES FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP IN 

ALTERNATIVE TOURISM ...................................................................................................... 690 

 

BUSINESS ECONOMICS ......................................................................................................... 698 

 

Vasyl Gerasymchuk, INDUSTRIAL POLICY OF THE STATE  

AND QUALITY OF LIFE .......................................................................................................... 699 

Fernando García, Mar López Portolés, Rima Tamošiūnienė, THE MAB MARKET AS 

ALTERNATIVE FINANCIAL SOURCE FOR SPANISH CORPORATIONS ........................ 709 

Nadezhda Polovnikova, WAYS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE 

DEVELOPER'S INTERACTION WITH STAKEHOLDER IN THE IMPLEMENTATION OF 

INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS .............................................................. 714 

Igor Fedoseev, Oleg Kolmogorov, Vyacheslav Buzyrev, PRACTICAL EXPERIENCE AND 

PROSPECTS OF ENERGY SAVING AND INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY IN 

CONSTRUCTION  ..................................................................................................................... 721 

Sergey Oparin, Anastasia Stasishina-Olshevskaya, ANALYSIS OF TRENDS IN PRICING  

AND VALUE ENGINEERING IN URBAN DEVELOPMENT ACTIVITIES ........................ 726 

Svitlana Andros, FEATURES OF THE INVESTMENT LENDING BANKING ................... 733 

Dušan Baran, Andrej Pastýr, COMPARISON OF NEW FORECASTING MODEL FOR 

FINANCIAL ANALYSIS WITH TRADITIONAL MODELS  ................................................. 741 

Zoran Ivanovski, Ivica Radevski, FINANCIAL VALUATION OF KAIZEN AND LEAN 

MANAGEMENT IMPACT ON SELECTED MANUFACTURING PROCESSES  ................ 751 

Gailutė Gipienė, Aurelija Budginaitė, POSITIVE ACCOUNTING THEORY:ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES ......................................................................................................... 760 



v 
 

Eduardas Freitakas, ASSESSMENT OF LITHUANIA’S COMMERCIAL BANKS  

EFFICIENCY .............................................................................................................................. 767 

Desislava Shatarova, Elena Zlatanova-Pazheva, EFFECTIVE TAX POLICY – А 

CONDITION FOR ENSURING POLITICAL AND MACROECONOMIC STABILITY ....... 774 

 

Emil Nikolov, THE UN GLOBAL COMPACT AS AN INSTRUMENT 

FOR THE INTEGRATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BULGARIAN 

ENTERPRISES ........................................................................................................................... 784 

Hari Nikolov, THE NATIONAL ECONOMY OF BULGARIA DURING THE LAST YEARS.  

TRADE OPENNESS AND IMPORT DEPENDENCE. MAIN TENDENCIES AND 

PROSPECTS ............................................................................................................................... 794 

Jordan Dimitrov, Rudi Georgiev, IMPACT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON 

INVESTMENT FUNDS IN BULGARIA .................................................................................. 803 

Kiril Angelov, Vesela Kaynakchieva, METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ECONOMIC 

INTERACTIONS LEVELS IN BULGARIAN HIGH-TECH ENTERPRISES  ....................... 811 

Viktoriya Chakarova, SECTORAL STRUCTURE OF CROSS-BORDER MERGERS AND 

ACQUISITIONS  ........................................................................................................................ 821 

Nadya Marinova, MANAGEMENT AND INVESTMENT DECISIONS ............................... 829 

Rositsa Ivanova, SОМЕ ASPECTS OF THE ANALYSIS OF EXPENSES FOR 

AMORTIZATION OF FIXED TANGIBLE ASSETS  .............................................................. 836 

Adile Dimitrova, Ivan Dimitrov, AN APPROACH FOR COST ESTIMATION  

BY OUTSOURCING DECISIONS ............................................................................................ 846 

Nikolay Karev, Angelina Terzieva, ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE 

TERRITORIAL DISPOSITION OF TEXTILE GARMENTS MANUFACTURERS .............. 854 

Todor Razmov, ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE AND THE POTENTIAL 

DEVELOPMENT OF PASSENGER RAIL TRANSPORT IN THE REPUBLIC OF 

BULGARIA ................................................................................................................................ 860 

Balin Balinov, ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF GREEN ECONOMY AND 

CLIMATE CHANGE ................................................................................................................. 870 

Mina Daskalova, Borja Gomez Ortigosa, Ibai Barricart Paez, Mikel Serrano Antoñanzas, 

THE BASIC CHARACTERISTICS OF PROJECT FINANCE IN BULGARIA AND IN SPAIN

 ..................................................................................................................................................... 877 

 

OPERATIONS MANAGEMENT AND INDUSTRIAL ENGINEERING  .............................. 883 

 

Kire Popovski, BlagojRistovski, Igor Popovski, HEAT TRANSFER THROUGH GLASS 

HOUSE TRANSPARENT WALLS COATED WITH A PROTECTIVE FILM ....................... 884 

Petia Stoyanova, Kiril Karagyozov, MINIMUM COST FLOW NETWORK MODEL FOR 

EVALUATION OF ASSIGNMENT OF URBAN REGIONS TO EMERGENCY CENTERS 

SERVICE .................................................................................................................................... 889 

Vyacheslav Buzyrev, Irina Nuzhina, IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND 

ORGANIZATION OF PRODUCTION AT THE ENTERPRISES OF INDUSTRIAL HOUSING 

CONSTRUCTION ...................................................................................................................... 899 

Ivan Dakov, Marian Genchev, PRODUCTION ENGINEERING IN VIRTUAL CELLULAR 

MANUFACTURING SYSTEMS FOR MECHANICAL MACHINING IN CONDITIONS OF 

MASS CUSTOMISATION  ....................................................................................................... 906 

Sasho Draganov, CRITERIA AND FACTORS FOR DESIGNING AN EFFICIENT WORK 

PLACE  ....................................................................................................................................... 916 

Mincho Banchev, Dimitar Tenchev, PERFORMANCE MANAGEMENT – INTEGRATED 

APPROACH FOR ACHIEVING SUCCESS IN COMPANY “G4S GROUP” ......................... 926 



vi 
 

Ljudmil Nedjalkov, Ognyan Andreev, Ivan Dakov, THE PRINCIPLES OF TOYOTA 

PRODUCTION SYSTEM FOR PROVIDING HIGH PRODUCT QUALITY  ........................ 936 

Svetoslav Dimkow, COLLABORATION PERFORMANCE ASSESSMENT THROUGH 

DESIRABILITY FUNCTIONS .................................................................................................. 945 

 

Georgi Kondev, Stiliyan Stefanov, PARTNERSHIPS AND RESOURCES - ELEMENTS OF 

THE MODEL FOR SELF-ASSESSMENT OF THE LOGISTICS CHAIN  ............................. 955 

Adile Dimitrova, Ivan Dimitrov,  AN APPROACH FOR LOGISTICS SYSTEMS  

CLASIFICATION ....................................................................................................................... 966 

Petko Naydenov, MODULES OF A LOGISTIC INFORMATION SYSTEM ......................... 976 

Ivan Ivanov, BLOCK ITERATIVE COMPUTING THE NASH EQUILIBRUIM POINT  

IN A OPEN LOOP POSITIVE GAMES .................................................................................... 983 

Diana Daskalova, BEST PRACTICES IN MANAGEMENT OF ENGINEERING RESEARCH 

PROJECTS WITH INNOVATIVE CHARACTER AND WITH PUBLIC FUNDING ............ 989 

Roumiana Ilieva, Violeta Goleshevska, OPPORTUNITIES TO IMPROVE THE AGILITY OF 

CONTEMPORARY ORGANIZATIONAL FORMATIONS .................................................. 1001 

 

 
 


